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Lp.

I, 1: 2), 7), 10); II, 1: 2), 3);
II, 3: 1); III, 1: 1), 8); III, 2: 7)
– Joanna Kulmowa,
Nie wyrastaj z marzenia
[podręcznik, s. 14]

Dlaczego warto bujać
w obłokach?

I, 1: 1), 4), 6), 7), 9); III, 1: 2), 4),
5), 6); III, 2: 5), 6), 7)
– skrócony opis bibliograficzny
– spis treści
– instrukcja pracy z podręcznikiem
[podręcznik, s. 10–11, zeszyt
ćwiczeń]
[podręcznik, zeszyt ćwiczeń]

Planujemy pracę w nowym
roku szkolnym.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wypowiada się na temat wartości
marzeń, odwołując się do własnych
doświadczeń
– próbuje określić nadawcę i adresata
tekstu
– opowiada o swoich marzeniach
– przedstawia w dowolnej technice
plastycznej jedno ze swoich marzeń

– poprawnie podpisuje zeszyt
– pod kierunkiem nauczyciela lub
na podstawie wzoru sporządza
skrócony opis bibliograficzny
podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– zapoznaje się z przedmiotowym
systemem oceniania

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– stara się wyjaśnić sens tytułu wiersza
– wypowiada się na temat wartości
marzeń, odwołując się do własnych
doświadczeń i próbując odwołać
się do argumentów zawartych
w wierszu
– określa nadawcę i adresata tekstu
– próbuje określić stosunek osoby
mówiącej w wierszu do snucia
marzeń
– podejmuje próbę uzasadnienia
trafności tytułu – apelu
– opowiada o swoich marzeniach,
wykorzystując zasugerowane słownictwo pomocne w opisie postaw
i nazywaniu uczuć marzyciela

Wolno marzyć

– poprawnie podpisuje zeszyt
– stara się samodzielnie sporządzić
skrócony opis bibliograficzny podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– wyjaśnia oznaczenia zawarte
w podręczniku
– posługuje się spisem treści
– zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– zapoznaje się z przedmiotowym
systemem oceniania

na ocenę
dostateczną

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
–w
 yjaśnia sens tytułu wiersza
–w
 ypowiada się na temat wartości
marzeń, odwołując się do argumentów zawartych w wierszu i prezentując własne stanowisko na temat
istoty snucia marzeń
– o kreśla nadawcę i adresata tekstu
– o kreśla stosunek osoby mówiącej
w wierszu do snucia marzeń
– o kreśla intencję wypowiedzi osoby
mówiącej
– u zasadnia trafność tytułu – apelu
– opowiada o swoich marzeniach,
poprawnie wykorzystując zasugerowane słownictwo pomocne w opisie
postaw i nazywaniu uczuć marzyciela

– poprawnie podpisuje zeszyt sporządza skrócony opis bibliograficzny
podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– wyjaśnia oznaczenia zawarte
w podręczniku, wie, jaki jest ich cel
– posługuje się spisem treści
– zapoznaje się z zawartością podręcznika i zeszytu ćwiczeń, stara się
wyrazić własną ocenę na ten temat
– zapoznaje się z przedmiotowym
systemem oceniania

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
– trafnie wyjaśnia sens tytułu wiersza
i opatruje go krótkim komentarzem
– wypowiada się na temat wartości marzeń w życiu, komentując argumenty
zawarte w wierszu i prezentując własne
stanowisko na ten temat
– określa stosunek osoby mówiącej
w wierszu do snucia marzeń
– określa nadawcę i adresata tekstu,
zwracając uwagę na formę gramatyczną
wyrażenia nie wyrastaj z marzenia
– określa intencję wypowiedzi osoby
mówiącej
– uzasadnia trafność tytułu – apelu

– poprawnie podpisuje zeszyt
– sporządza skrócony opis bibliograficzny
podręcznika i zeszytu ćwiczeń
– wyjaśnia oznaczenia zawarte w podręczniku, wie, czemu służą
– sprawnie posługuje się spisem treści
– prezentuje ogólnie zawartość podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz wyraża
swoją ocenę
– zapoznaje się z przedmiotowym systemem oceniania

na ocenę
bardzo dobrą
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3.
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Popływaj po Orinoko, nim
rankiem otworzysz oko.

I, 1: 2), 3), 7), 10); II, 1: 3); II, 2: 1);
II, 4; III, 1: 1), 2), 9)
– Anna Onichimowska,
Najwyższa góra świata
– narracja trzecioosobowa
– narracja pierwszoosobowa
(pamiętnikarska)
[podręcznik, s. 15–20]

Niewygórowane ambicje
zdobywczyni najwyższych
gór.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– określa ogólnie temat tekstu
– wymienia postaci ukazane w tekście
– nazywa uczucia bohatera, odnosząc
się do właściwych fragmentów
tekstu
– wie, kim jest narrator w utworze
epickim
– tworzy własny tekst, posługując się
narracją pierwszoosobową

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– określa główny problem utworu
– wskazuje głównego bohatera i inne
postaci ukazane w tekście
– nazywa uczucia bohatera, odnosząc
się do właściwych fragmentów
tekstu
– wyjaśnia przenośny sens sformułowania pokonać samego siebie
– wie, kim jest narrator w utworze
epickim
– próbuje określić, kim jest narrator
w utworze
– wie, czym jest narracja
– zna sposoby prowadzenia narracji,
wie, na czym polega narracja pamiętnikarska i trzecioosobowa
– tworzy własne teksty, posługując się
narracją pierwszo- i trzecioosobową

– przedstawia w dowolnej technice
plastycznej jedno ze swoich marzeń

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– prezentuje główny problem utworu
– wypowiada się skrótowo na temat
głównego bohatera i innych postaci
ukazanych w tekście
– nazywa uczucia bohatera, odnosząc
się do właściwych fragmentów
tekstu
– wyjaśnia przenośny sens sformułowania pokonać samego siebie
– określa trafność tytułu względem
treści tekstu
– wie, kim jest narrator w utworze
epickim
– wypowiada się na temat osoby
prezentującej i komentującej wydarzenia
– wie, czym jest narracja
– zna sposoby prowadzenia narracji
– odróżnia sposoby prowadzenia
narracji w epice
– podejmuje próby dopasowania typu
narracji do celu wypowiedzi
– tworzy własne teksty, posługując się
narracją pierwszo- i trzecioosobową

– przedstawia w dowolnej technice
plastycznej jedno ze swoich marzeń
– podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia związku frazeologicznego
zawartego w temacie lekcji

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– prezentuje główny problem utworu
– wypowiada się krytycznie na temat
głównego bohatera i innych postaci
ukazanych w tekście
– nazywa uczucia bohatera, odnosząc się
do właściwych fragmentów tekstu
– wyjaśnia przenośny sens sformułowania
pokonać samego siebie
– określa trafność tytułu względem treści
tekstu
– wie, kim jest narrator w utworze epickim
– wypowiada się na temat osoby prezentującej i komentującej wydarzenia
– wie, czym jest narracja
– zna sposoby prowadzenia narracji, wie,
na czym polega narracja pamiętnikarska
i trzecioosobowa
– dopasowuje typ narracji do celu wypowiedzi
– tworzy własne teksty, posługując się
narracją pierwszo- i trzecioosobową

– opowiada o swoich marzeniach, wykorzystując słownictwo pomocne w opisie
postaw i nazywaniu uczuć marzyciela
– przedstawia w dowolnej technice plastycznej jedno ze swoich marzeń
– poprawnie wyjaśnia znaczenie związku
frazeologicznego zawartego w temacie
lekcji

Ocenianie

3
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5.
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Lp.

I, 3: 3), 4); III, 2: 3), 4)
– „Kraina języka” [podręcznik, s. 24–25, zeszyt
ćwiczeń]
– części mowy
– odmienne części mowy

Co wiemy o częściach
mowy?

I, 1), 1: 3), 9), 10); II, 1: 3); II, 2: 1),
5); II, 3: 1); III, 1: 9)
– Hanna Januszewska, Dal
– strofa, zwrotka
– akcent wyrazowy

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, na jakie pytania odpowiadają:
czasownik, rzeczownik, przymiotnik
i przysłówek
– rozpoznaje części mowy
– klasyfikuje wyrazy według przynależności do danej części mowy
– z pomocą nauczyciela określa formy
gramatyczne rzeczowników, przymiotników i czasowników

– wie, że strofa to inaczej zwrotka
– podejmuje próbę określenia osoby
mówiącej w wierszu
– krótko wypowiada się na temat
bohatera utworu – wymienia jego
pragnienia
– czyta tekst głośno
– wie, czym jest akcent wyrazowy

na ocenę dopuszczającą

– wie, na jakie pytania odpowiadają:
czasownik, rzeczownik, przymiotnik
i przysłówek
– rozpoznaje w tekście części mowy
– klasyfikuje części mowy na odmienne i nieodmienne
– podejmuje próby samodzielnego
określenia form gramatycznych
rzeczowników, przymiotników
i czasowników

na ocenę
dobrą

– wskazuje w tekście czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki
– klasyfikuje wyrazy, dzieląc je na części mowy odmienne i nieodmienne
– podejmuje próby określenia form
gramatycznych wyrazów występujących w tekście
– samodzielnie odmienia rzeczowniki
przez przypadki

– wie, czym jest strofa, posługuje
się zamiennie terminami: strofa,
zwrotka
– określa osobę mówiącą w wierszu
– wypowiada się na temat bohatera
utworu – opowiada o jego pragnieniach
– z reguły cytuje właściwe fragmenty
tekstu na poparcie własnej tezy
– podejmuje próby interpretacji cytatu w kontekście całości utworu
– próbuje ocenić trafność tytułu
utworu względem treści
– dostrzega metaforyczne znaczenia
słowa dal
– czyta tekst głośno, starając się
go interpretować głosem
– wie, czym jest akcent wyrazowy
– poprawnie akcentuje wyrazy, wskazuje sylaby akcentowane

Uczeń:
– posługuje się zamiennie terminami:
strofa, zwrotka
– podejmuje próbę określenia osoby
mówiącej w wierszu
– krótko wypowiada się na temat
bohatera utworu – opowiada o jego
pragnieniach
– stara się zacytować właściwe fragmenty tekstu na poparcie własnej
tezy
– dostrzega metaforyczne znaczenia
słowa dal
– czyta tekst głośno, starając się
go interpretować głosem
– wie, czym jest akcent wyrazowy
– z reguły poprawnie akcentuje wyrazy
i wskazuje sylaby akcentowane

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– wskazuje w tekście czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki
– klasyfikuje wyrazy, dzieląc je na części
mowy odmienne i nieodmienne
– poprawnie określa formy gramatyczne
wyrazów występujących w tekście
– samodzielnie odmienia rzeczowniki
przez przypadki
– poprawnie określa formy gramatyczne
rzeczowników występujących w tekście

– wie, czym jest strofa, swobodnie posługuje się zamiennie terminami: strofa,
zwrotka
– trafnie określa osobę mówiącą
w wierszu
– interesująco wypowiada się na temat
bohatera utworu – opowiada o jego
pragnieniach i krótko je komentuje
– cytuje właściwe fragmenty tekstu
na poparcie własnej tezy
– interpretuje cytat w kontekście całości
utworu
– o cenia trafność tytułu utworu względem
treści, argumentując swoje stanowisko
– dostrzega metaforyczne znaczenia
słowa dal
– czyta tekst głośno, starając się go interpretować głosem
– wie, czym jest akcent wyrazowy
– poprawnie akcentuje wyrazy, wskazuje
sylaby akcentowane

na ocenę
bardzo dobrą
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7.

6.

5.

– odmienia rzeczowniki przez przypadki na podstawie wzoru
– odmienia czasowniki przez osoby
na podstawie wzoru
– stopniuje przymiotniki w oparciu
o wzór

– wie, czym są pozdrowienia i w
jakich sytuacjach się je redaguje
i przesyła
– właściwie adresuje kartkę pocztową
– na podstawie wzoru lub z pomocą
nauczyciela podejmuje próby zredagowania pozdrowień z podróży
– podejmuje próby zredagowania
pozdrowienia w formie krótkiej
wiadomości tekstowej (SMS), korzystając z szablonu
– przedstawia swoje stanowisko

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela

– nieodmienne części mowy
– rzeczownik
– przymiotnik
– czasownik
– przysłówek
– przypadek
– liczba
– osoba
– stopniowanie

Pozdro! Pozdrawiam!
Ślę pozdrowienia!

I, 1: 1), 2), 3), 5), 7); II, 2: 10);
III, 1: 1), 2), 4), 5), 6), 8);
III, 2: 5), 6), 7)
– redagowanie pozdrowień
[podręcznik, s. 26–27, zeszyt
ćwiczeń]

Co to znaczy „znać
siebie”?

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela

– wie, czym są pozdrowienia i w
jakich sytuacjach się je redaguje
i przesyła
– właściwie adresuje kartkę pocztową
– zna układ kompozycyjny pozdrowień
– podejmuje samodzielne próby zredagowania pozdrowień z podróży,
z reguły tworzy tekst zgodnie z wymogami kompozycyjnymi (czasem
korzysta ze wzoru)
– podejmuje samodzielne próby
zredagowania pozdrowienia w formie krótkiej wiadomości tekstowej
(SMS)
– podejmuje samodzielne próby
dopasowania języka i stylu wypowiedzi w zależności od zakładanego
odbiorcy i formy przesyłania pozdrowień, wykorzystuje szablony
z lekcji
– ogólnikowo argumentuje swoje
stanowisko (podejmuje próby
uzasadnienia wyboru najładniejszej
kartki pocztowej)

– podejmuje próby samodzielnej
odmiany rzeczowników przez
przypadki
– podejmuje próby samodzielnej
odmiany czasowników przez osoby
i liczby
– podejmuje próby samodzielnego
stopniowania przymiotników

– uważnie słucha tekstu czytanego
przez nauczyciela

–w
 ie, czym są pozdrowienia i w
jakich sytuacjach się je redaguje
i przesyła
–w
 łaściwie adresuje kartkę pocztową
– z na elementy kompozycyjne pozdrowień
– s amodzielnie redaguje pozdrowienia z podróży, z reguły tworzy tekst
zgodnie z wymogami kompozycyjnymi
– s amodzielnie redaguje pozdrowienia w formie krótkiej wiadomości
tekstowej (SMS)
– p odejmuje samodzielne próby
dopasowania języka i stylu wypowiedzi w zależności od zakładanego
odbiorcy i formy przesyłania pozdrowień
– a rgumentuje własne stanowisko
(uzasadnia wybór najładniejszej
kartki pocztowej)

– podejmuje próby określenia form
gramatycznych rzeczowników
występujących w tekście
– samodzielnie odmienia czasowniki
przez osoby i liczby
– podejmuje próby określenia form
gramatycznych czasowników występujących w tekście
– samodzielnie stopniuje przymiotniki

– uważnie słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela

– wie, czym są pozdrowienia i w jakich
sytuacjach się je redaguje i przesyła
– właściwie adresuje kartkę pocztową
– zna elementy kompozycyjne pozdrowień
– samodzielnie redaguje pozdrowienia
z podróży, tworzy tekst zgodnie z wymogami kompozycyjnymi
– samodzielnie redaguje pozdrowienia
w formie krótkiej wiadomości tekstowej
(SMS)
– trafnie dopasowuje język i styl wypowiedzi w zależności od zakładanego odbiorcy i formy przesyłania pozdrowień
– uzasadnia własne stanowisko (uzasadnia
wybór najładniejszej kartki pocztowej),
przytaczając kilka argumentów

– samodzielnie odmienia czasowniki przez
osoby i liczby
– poprawnie określa formy gramatyczne
czasowników występujących w tekście
– samodzielnie stopniuje przymiotniki
– poprawnie określa stopień przymiotnika
i przysłówka

Ocenianie

5

6

8.

7.

Lp.

I, 1: 5), 6); I, 3: 2); III, 1: 1), 8);
III, 2: 1), 3)
– Roald Dahl, Receptura
Wonka-Vitu [podręcznik,
s. 29, zeszyt ćwiczeń]
– instrukcja
– przepis

Potrzebna jest logika, by
błędów unikać.

I, 1: 5), 6); I, 3: 2); III, 1: 1), 8);
III, 2: 1), 3)
– Anthony de Mello, Orzeł
królewski [podręcznik,
s. 29]
– nagranie piosenki pt. Zakazany owoc ze słowami
Jacka Cygana

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wypowiada się ogólnikowo na temat
jednego z najważniejszych pragnień
ludzkości – życia w ciągłej młodości
– z pomocą nauczyciela podejmuje
próbę uporządkowania informacji
z tekstu w postaci tabeli (określenia
składników i przyrządów potrzebnych do przygotowania tabletki
odmładzającej)

– dostrzega różnice w zachowaniach
bohaterów
– odczytuje utwór w płaszczyźnie
dosłownej
– podejmuje próby interpretacji
przysłowia
– wypowiada się na temat trudności
związanych z dokonywaniem wyborów życiowych
– podejmuje próbę wyjaśnienia znaczenia związku frazeologicznego
zakazany owoc
– wskazuje główny temat utworu
muzycznego

na ocenę dopuszczającą

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
–w
 ypowiada się ogólnikowo na
temat jednego z najważniejszych
pragnień ludzkości – życia w ciągłej
młodości
–w
 skazuje zalety i wady pozostania
wiecznie młodym
– p odejmuje próbę uporządkowania
informacji z tekstu w postaci tabeli
(określenia składników i przyrządów

na ocenę
dobrą

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– na podstawie tekstu wypowiada się
na temat jednego z najważniejszych
pragnień ludzkości – życia w ciągłej
młodości
– określa zalety i wady pozostania
wiecznie młodym
– porządkuje informacje z tekstu
w postaci tabeli (określa składniki
i przyrządy potrzebne do przygo-

– porównuje zachowania bohaterów
utworu, dostrzega różnice i określa
ich przyczyny
– odczytuje utwór w płaszczyźnie
przenośnej
– z reguły poprawnie interpretuje
przysłowia i dobiera najtrafniejsze
pod względem wymowy (głównej
myśli) utworu
– wypowiada się na temat trudności
związanych z dokonywaniem wyborów życiowych
– podejmuje próby wyjaśnienia znaczenia związku frazeologicznego
zakazany owoc w kontekście treści
utworu
– wymienia tematy zawarte w utworze muzycznym
– próbuje wyjaśnić sens ostatnich
słów utworu muzycznego

Uczeń:
– dostrzega różnice w zachowaniach
bohaterów i podejmuje próbę
określenia przyczyn tych różnic
– odczytuje utwór w płaszczyźnie
dosłownej
– podejmuje próby interpretacji
przysłów i doboru najtrafniejszego
pod względem wymowy (głównej
myśli) utworu
– wypowiada się na temat trudności
związanych z dokonywaniem wyborów życiowych
– na podstawie podpowiedzi próbuje wyjaśnić znaczenie związku
frazeologicznego zakazany owoc
w kontekście treści utworu
– wskazuje główny temat utworu
muzycznego

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wypowiada się na temat jednego z najważniejszych pragnień ludzkości – życia
w ciągłej młodości; przywołuje inne
historie związane z tym motywem
– stawia tezy związane z tematem – określa zalety i wady pozostania wiecznie
młodym
– poprawnie porządkuje informacje z tekstu w postaci tabeli (określa składniki

– porównuje zachowania bohaterów
utworu, dostrzega różnice i określa ich
przyczyny
– trafnie odczytuje utwór w płaszczyźnie
przenośnej, określa przesłanie tekstu
– poprawnie interpretuje przysłowia
i dobiera najtrafniejsze pod względem
wymowy (głównej myśli) utworu
– wypowiada się na temat trudności
związanych z dokonywaniem wyborów
życiowych
– wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego zakazany owoc w kontekście
treści utworu
– przedstawia zwięźle tematy zawarte
w utworze muzycznym
– wyjaśnia sens ostatnich słów utworu
muzycznego

na ocenę
bardzo dobrą
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9.

8.

I, 3: 3); III, 1: 9); III, 2: 5)
– Agnieszka Frączek,
Gwiazdki z nieba
[podręcznik, s. 33–34, zeszyt
ćwiczeń]
– pisownia przeczenia nie
z różnymi częściami mowy

Nie ma nieszczęścia z „nie”.

– orientuje się w zasadach pisowni
łącznej przeczenia nie z rzeczownikami oraz przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym
– tworzy wyrazy przeciwstawne przez
dodanie nie – łamie przy tym zasady ortograficzne
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela

– na podstawie wzoru podejmuje
próbę samodzielnego napisania
przepisu (na sałatkę młodości,
koktajl odmładzający)
– dostrzega różnice między instrukcją
obrazkową dotyczącą przygotowania potrawy zamieszczoną na
opakowaniu lub etykiecie produktu
a przepisem kulinarnym zamieszczonym w książce
– dostrzega główne różnice między
przepisem i instrukcją
– podejmuje próbę zredagowania
słowno-obrazkowej instrukcji
obsługi prostego urządzenia i/lub
wykonania jakiegoś przedmiotu
(odwzorowuje szablon)
– używa zdań pojedynczych, z reguły
zachowuje logiczny wywód

– o rientuje się w zasadach pisowni
łącznej przeczenia nie z rzeczownikami, a także przymiotnikami i przysłówkami w stopniu równym
– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
–w
 ypisuje z tekstu wyróżnione wyrazy i podejmuje próbę dopasowania
do nich podanych w ramce zasadą
pisowni

potrzebnych do przygotowania
tabletki odmładzającej)
– p odejmuje próbę samodzielnego
napisania przepisu (na sałatkę
młodości, koktajl odmładzający),
starając się zachować odpowiedni
układ tekstu
– b ierze udział w rozmowie na temat
programów telewizyjnych poświęconych kulinariom
– dostrzega różnice między instrukcją
obrazkową dotyczącą przygotowania
potrawy zamieszczoną na opakowaniu
lub etykiecie produktu a przepisem
kulinarnym zamieszczonym w książce
– dostrzega różnice między przepisem i instrukcją
– podejmuje próbę zredagowania
słowno-obrazkowej instrukcji obsługi prostego urządzenia i/lub wykonania jakiegoś przedmiotu (odnosi
się do wzoru)
– z reguły stosuje właściwe formy
czasowników, używa zdań pojedynczych, zachowuje logiczny wywód,
stosuje słownictwo określające
następstwo w czasie
– zna zasady pisowni łącznej przeczenia nie z rzeczownikami, a także
przymiotnikami i przysłówkami
w stopniu równym
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
– wypisuje z tekstu wyróżnione wyrazy i dopasowuje do nich podane
w ramce zasady pisowni

towania tabletki odmładzającej,
zachowując kolejność ich zastosowania)
– pisze własny przepis (na sałatkę
młodości, koktajl odmładzający), zachowując odpowiedni układ tekstu
– wypowiada się na temat programów telewizyjnych poświęconych
kulinariom
– porównuje instrukcję obrazkową
dotyczącą przygotowania potrawy
zamieszczoną na opakowaniu lub
etykiecie produktu z przepisem kulinarnym zamieszczonym w książce
– dostrzega różnice między przepisem i instrukcją
– redaguje słowno-obrazkową
instrukcję obsługi prostego urządzenia i/lub wykonania jakiegoś
przedmiotu
– świadomie stosuje właściwe formy
czasowników, używa zdań pojedynczych, zachowuje logiczny wywód,
stosuje słownictwo określające
następstwo w czasie

– zna zasady pisowni łącznej przeczenia
nie z rzeczownikami, a także przymiotnikami i przysłówkami w stopniu
równym
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście,
zwracając uwagę na wyrazy wyróżnione
w tekście

i przyrządy potrzebne do przygotowania tabletki odmładzającej, zachowując
kolejność ich zastosowania)
– pisze własny przepis (na sałatkę młodości, koktajl odmładzający), zachowując
odpowiednią formę
– wypowiada się na temat programów
telewizyjnych poświęconych kulinariom
– porównuje instrukcję obrazkową
dotyczącą przygotowania potrawy
zamieszczoną na opakowaniu lub etykiecie produktu z przepisem kulinarnym
zamieszczonym w książce
– zna różnice między przepisem
i instrukcją
– redaguje słowno-obrazkową instrukcję
obsługi prostego urządzenia i/lub wykonania jakiegoś przedmiotu
– zna cechy językowo-stylistyczne instrukcji, tj. świadomie stosuje właściwe
formy czasowników, używa zdań pojedynczych, zachowuje logiczny wywód,
stosuje właściwe słownictwo określające
następstwo w czasie

Ocenianie

7

8

11.

10.

Lp.

– wypowiada się na temat przeczytanego utworu, podejmuje próbę

I, 1: 8), 9); II, 1: 1), 4), 5), 6);
II, 2: 1)
– Joanna Kulmowa, Moje
Gdyby
[podręcznik, s. 35]
– akcent wyrazowy

Niezwykła bohaterka i jej
niezwykła wyobraźnia.

– układa wyrazy w porządku alfabetycznym

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wynotowuje z tekstu wyrazy utworzone od słowa gdyby
– uczestniczy w zabawie związanej
z opowiedzeniem zmyślonej,
ale prawdopodobnej historii
– wymienia zasady obowiązujące
w akcentowaniu czasowników
w formie trybu przypuszczającego

Gdybać każdy może.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wypowiada się na temat przeczytanego utworu, mówi o swoich
odczuciach z nim związanych

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– d ostrzega przenośny charakter
nazwy miejscowej Gdyby, która
pojawia się w tytule utworu
– d ostrzega dowcip (humor) zawarty
w utworze
–w
 ynotowuje z tekstu wyrazy
utworzone od słowa gdyby i stara
się rozszyfrować ich sens poprzez
podobieństwo brzmieniowe i morfologiczne do innych wyrazów
(np. gdybiarz – grzybiarz)
– u czestniczy w zabawie związanej
z opowiedzeniem zmyślonej, ale
prawdopodobnej historii
–w
 skazuje w czasownikach w formie
trybu przypuszczającego sylaby
akcentowane

na ocenę
dobrą

– wypowiada się na temat przeczytanego utworu, mówi o swoich
odczuciach z nim związanych

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– interpretuje nazwę miejscową
Gdyby jako miano metaforyczne
– dostrzega dowcip (humor) zawarty
w utworze
– wynotowuje z tekstu wyrazy
utworzone od słowa gdyby i stara
się rozszyfrować ich sens poprzez
podobieństwo brzmieniowe i morfologiczne do innych wyrazów
(np. gdybiarz – grzybiarz)
– uczestniczy w zabawie związanej
z opowiedzeniem zmyślonej, ale
prawdopodobnej historii
– poprawnie akcentuje czasowniki
w formie trybu przypuszczającego

– tworzy antonimy rzeczownikowe,
przymiotnikowe i przysłówkowe
przez dodanie cząstki nie, z reguły
zachowując poprawność ortograficzną
– poprawnie układa wyrazy w porządku alfabetycznym
– podejmuje próbę samodzielnego
wyjaśnienia sensu przysłowia

Uczeń:
– t worzy antonimy rzeczownikowe,
przymiotnikowe i przysłówkowe
przez dodanie cząstki nie, z reguły
poprawnie je zapisuje; postępuje
według wzoru
– p oprawnie układa wyrazy w porządku alfabetycznym
– s tara się wyjaśnić sens przysłowia

na ocenę
dostateczną
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– wypowiada się na temat przeczytanego
utworu, w interesujący sposób mówi
o swoich odczuciach z nim związanych

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– interpretuje nazwę miejscową Gdyby
jako miano metaforyczne
– wyjaśnia, na czym polega dowcip
(humor) zawarty w utworze
– wynotowuje z tekstu wyrazy utworzone
od słowa gdyby i trafnie rozszyfrowuje
ich sens poprzez podobieństwo brzmieniowe i morfologiczne do innych wyrazów (np. gdybiarz – grzybiarz)
– uczestniczy w zabawie związanej z opowiedzeniem zmyślonej, ale prawdopodobnej historii
– poprawnie akcentuje czasowniki
w różnych formach

– wypisuje z tekstu wyróżnione wyrazy
i dopasowuje do nich podane w ramce
zasady pisowni
– tworzy antonimy rzeczownikowe, przymiotnikowe i przysłówkowe, stosując
odpowiednie zasady ortografii
– poprawnie układa wyrazy w porządku
alfabetycznym
– wyjaśnia sens przysłowia

na ocenę
bardzo dobrą
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12.

11.

– wypowiada się ogólnikowo o motywacjach postępowania bohaterów
– podejmuje próbę sformułowania
wypowiedzi zgodnej z określoną
intencją (pocieszenie, rada)

Jak trudno żyć wśród
ludzi! Zmartwienia
Marchewki.

I, 1: 7), 9); II, 3: 1), 10);
III, 1: 1), 4)
– Lucy Maud Montgomery,
Ania z Zielonego Wzgórza

wyrażenia własnej opinii związanej
z lekturą
– doskonali umiejętność opowiadania
odtwórczego
– doskonali umiejętność czytania
ze zrozumieniem
– wymienia uzdolnienia postaci
literackiej
– czyta w skupieniu/słucha tekstu
czytanego przez nauczyciela
– wie, czym jest świat przedstawiony
w utworze, zna elementy świata
przedstawionego
– określa okoliczności, w jakich
poznaje głównych bohaterów
– przedstawia w punktach informacje
o tytułowej bohaterce utworu
– podaje informacje o przeszłości
bohatera
– podejmuje próbę pisemnego lub
ustnego przedstawienia prawdopodobnych dalszych losów bohaterki
utworu

II, 1: 1), 2), 3), 6), 7); II, 2: 9);
II, 4); III, 1: 1), 5), 6), 7)
– Lucy Maud Montgomery,
Ania z Zielonego Wzgórza
[fragment zamieszczony
w podręczniku (s. 36–38)
lub całość utworu]
– opis postaci

– p odejmuje próbę określenia motywacji postępowania bohaterów
– p odejmuje próbę określenia przyczyn i skutków zdarzeń przedstawionych w utworze literackim
– f ormułuje wypowiedź zgodną
z określoną intencją (pocieszenie,
rada)

– podejmuje próbę opowiadania
odtwórczego
– czyta tekst na poziomie dosłownym
– wymienia uzdolnienia postaci literackiej
– czyta w skupieniu/słucha uważnie
tekstu czytanego przez nauczyciela
– podejmuje próbę określenia elementów świata przedstawionego
– opowiada o okolicznościach, w jakich poznaje głównych bohaterów
– przedstawia informacje o tytułowej
bohaterce utworu według podanego schematu
– tworzy ustną wypowiedź na temat
głównej bohaterki, wykorzystując
informacje usystematyzowane
w punktach
– przedstawia pisemnie lub ustnie
prawdopodobne dalsze losy bohaterki utworu

– o kreśla motywacje postępowania
bohaterów
– o kreśla przyczyny i skutki zdarzeń
przedstawionych w utworze
literackim
– f ormułuje wypowiedź zgodną
z określoną intencją (pocieszenie,
rada)

– tworzy opowiadania odtwórcze
– czyta tekst ze zrozumieniem, poprawnie odczytuje płaszczyznę dosłowną
tekstu
– w formie ustnej opisuje uzdolnienia
postaci literackiej
– czyta w skupieniu/słucha uważnie
tekstu czytanego przez nauczyciela
– trafnie określa elementy świata
przedstawionego
– opowiada o okolicznościach,
w jakich poznaje głównych bohaterów, posługując się słownictwem
wartościującym
– przedstawia informacje o tytułowej
bohaterce utworu według podanego schematu (przygotowuje się
do opisu i charakterystyki postaci)
– tworzy logiczną, uporządkowaną
kompozycyjnie ustną wypowiedź
na temat głównej bohaterki, wykorzystując informacje usystematyzowane w punktach
– wykorzystuje informacje dotyczące
przeszłości bohatera do wnioskowania o obecnym zachowaniu postaci
– przedstawia pisemnie lub ustnie
prawdopodobne dalsze losy bohaterki utworu
– trafnie określa motywacje postępowania bohaterów
– poprawnie określa przyczyny i skutki
zdarzeń przedstawionych w utworze
literackim
– formułuje wypowiedź zgodną z określoną intencją (pocieszenie, rada)

– tworzy umiejętnie opowiadanie odtwórcze
– czyta tekst ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i przenośnym
– w formie ustnej lub pisemnej opisuje
uzdolnienia postaci literackiej
– czyta w skupieniu/słucha uważnie
tekstu czytanego przez nauczyciela
– trafnie określa elementy świata przedstawionego
– zwięźle, ale rzeczowo opowiada o okolicznościach, w jakich poznaje głównych
bohaterów
– posługuje się słownictwem wartościującym
– w sposób twórczy przedstawia informacje o tytułowej bohaterce utworu
– tworzy logiczną, uporządkowaną kompozycyjnie ustną wypowiedź na temat
głównej bohaterki, wykorzystując informacje usystematyzowane w punktach
– uzupełnia informacje dotyczące bohatera na podstawie informacji o jego przeszłości, wnioskuje o obecnym zachowaniu postaci w oparciu o jej przeżycia
– w sposób twórczy przedstawia pisemnie
lub ustnie prawdopodobne dalsze losy
bohaterki utworu

Ocenianie

9

10

15.

14.

13.

Lp.

I, 1: 3), 4); I, 2: 1); I, 3: 5);
III, 1: 4), 9)
[podręcznik, s. 39–41]

Prośbą, groźbą i namową,
czyli o intencjach naszych
wypowiedzi.

I, 4), 1: 7); III, 1: 5)
– Lucy Maud Montgomery,
Ania z Zielonego Wzgórza
– opis miejsca

Piękna Wyspa Księcia
Edwarda – miejsce akcji
powieści Ania z Zielonego
Wzgórza.

II, 2: 10); III, 2: 7)
– Lucy Maud Montgomery,
Ania z Zielonego Wzgórza

Ania Shirley i inni bohaterowie powieści.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, czym jest intencja wypowiedzi
– z reguły odczytuje intencje wypowiedzi
– prawidłowo określa nadawcę i odbiorcę w cytowanych fragmentach
utworu i podejmuje próby określania intencji ich wypowiedzi

–w
 yszukuje w tekście właściwe informacje i na ich podstawie podejmuje
próbę prezentacji miejsca geograficznego oraz przestrzeni literackiej
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie wzoru formułuje radę
i zachętę do czegoś

– podejmuje próbę ustnego scharakteryzowania postaci literackiej
– wypowiada się na temat relacji
międzyludzkich
– formułuje własną ocenę postawy
postaci literackiej i próbuje uzasadnić tę ocenę
– pracuje w grupie, przyjmując w niej
wskazaną rolę

na ocenę dopuszczającą

– wie, czym jest intencja wypowiedzi
– odczytuje intencje wypowiedzi
– stara się użyć takich form językowych (np. pytanie – wątpliwość lub
prośba), by osiągnąć zamierzony cel
– tworzy typowe wypowiedzi o różnych intencjach (prośba, namowa,
przeprosiny, uzyskanie informacji)

– wyszukuje w tekście właściwe
informacje
– stara się przeprowadzić selekcję
informacji i na ich podstawie podejmuje próbę opisu miejsca geograficznego oraz przestrzeni literackiej
– z reguły trafnie formułuje wypowiedź mającą na celu udzielenie
rady i zachęcenie do czegoś

na ocenę
dobrą

–w
 ie, czym jest intencja wypowiedzi
– t rafnie odczytuje intencje wypowiedzi
–w
 ie, jakich form językowych użyć
(np. pytanie – wątpliwość lub prośba), by osiągnąć zamierzony cel

– wyszukuje w tekście właściwe
informacje
– selekcjonuje informacje i na ich
podstawie opisuje miejsce geograficzne oraz przestrzeń literacką
– formułuje wypowiedź mającą
na celu udzielenie rady i zachęcenie
do czegoś

– charakteryzuje ustnie lub pisemnie
postać literacką, posługując się
słownictwem oceniającym
– charakteryzuje relacje międzyludzkie
– wyraża własną opinię i ją argumentuje
– ocenia postawy postaci literackich,
uzasadniając swoją ocenę
– pracuje w grupie, przyjmując w niej
różne role

Uczeń:
– podejmuje próbę scharakteryzowania postaci literackiej w formie
ustnej lub pisemnej, starając się
wykorzystać słownictwo oceniające
– opisuje relacje międzyludzkie, stara
się je nazwać
– wyraża własną opinię i podejmuje
próbę argumentacji
– wyraża ocenę postawy postaci
literackiej, próbując uzasadnić swoją
ocenę
– pracuje w grupie, przyjmując w niej
określoną rolę

na ocenę
dostateczną
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– wie, czym jest intencja wypowiedzi
– trafnie odczytuje intencje wypowiedzi
– świadomie używa różnych form językowych (np. pytanie – wątpliwość lub
prośba), by osiągnąć zamierzony cel
– tworzy własne wypowiedzi o różnych
intencjach (prośba, namowa, przeprosiny, uzyskanie informacji)

– wyszukuje w tekście właściwe informacje
– selekcjonuje informacje i na ich podstawie w interesujący sposób opisuje
miejsce geograficzne oraz przestrzeń
literacką
– poprawnie formułuje wypowiedź mającą na celu udzielenie rady i zachęcenie
do czegoś

– charakteryzuje ustnie lub pisemnie
postać literacką, posługując się bogatym
słownictwem oceniającym
– trafnie charakteryzuje relacje międzyludzkie
– wyraża własną opinię i ją argumentuje
– ocenia postawy postaci literackich,
uzasadniając swoją ocenę
– pracuje w grupie, przyjmując w niej
różne role

na ocenę
bardzo dobrą
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16.

15.

– podejmuje częściową próbę odpowiedzi na pytania związane z interpretacją reprodukcji, ściśle trzyma
się sugestii nauczyciela
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia

Pollyanna radzi: „Na smutki czas krótki”.

I, 1: 1), 2), 3), 7); II, 1: 3);
II, 2: 10); III, 1: 5), 8)
– Eleonor Porter, Gra
w zadowolenie (fragment
powieści Pollyanna)

I, 1: 1); I, 3: 3); III, 2), 2: 3)
[podręcznik, s. 42–44]
– akcent wyrazowy
– odmienne i nieodmienne
części mowy
– formy gramatyczne części
mowy
– intencja wypowiedzi

– czyta tekst w skupieniu
– zna zasady akcentowania wyrazów
– rozpoznaje części mowy i nazywa je
– ma trudności z charakterystyką
części mowy
– wie, czym jest intencja wypowiedzi
– podejmuje próby rozpoznania
intencji wypowiedzi

– uczestniczy w grze związanej z odgadywaniem uczuć wyrażonych
niewerbalnie (mimicznie i gestem)
– wie, czym jest kontekst wypowiedzi

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 1.

– intencja wypowiedzi
– kontekst wypowiedzi

– podejmuje próbę interpretacji
portretu wykonanego w technice
kubistycznej, postępując według sugestii interpretacyjnych zamieszczonych przy reprodukcji oraz zgodnie
ze wskazówkami nauczyciela
– słucha w skupieniu tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia

Jacy jesteśmy

– c zyta tekst w skupieniu
– z na zasady akcentowania wyrazów,
zasadniczo poprawnie zaznacza
sylaby akcentowane
– r ozpoznaje części mowy w tekście,
nazywa je
– n iepełnie charakteryzuje formy
wyrazowe występujące w tekście
– z reguły trafnie rozpoznaje intencje
wypowiedzi

– prawidłowo określa nadawcę i odbiorcę w cytowanych fragmentach
utworu i podejmuje próby określenia intencji ich wypowiedzi
– podejmuje próby interpretacji
głosowej wypowiedzi w zależności
od intencji
– uczestniczy w grze związanej z odgadywaniem uczuć wyrażonych
niewerbalnie (mimicznie i gestem)
– wie, czym jest kontekst wypowiedzi
– odczytuje różne intencje jednej
wypowiedzi występującej w odmiennych kontekstach

– interpretuje portret wykonany
w technice kubistycznej, postępując
według sugestii interpretacyjnych
zamieszczonych przy reprodukcji
oraz zgodnie ze wskazówkami
nauczyciela; podejmuje próbę
samodzielnej oceny

– c zyta tekst w skupieniu, ze zrozumieniem
– z reguły poprawnie wykorzystuje
zasady akcentowania wyrazów
– t rafnie rozpoznaje części mowy,
nazywa je
– z reguły poprawnie charakteryzuje części mowy występujące
w tekstach
– r ozpoznaje intencje wypowiedzi

– tworzy typowe wypowiedzi o różnych intencjach (prośba, namowa,
przeprosiny, uzyskanie informacji)
– prawidłowo określa nadawcę i odbiorcę w cytowanych fragmentach
utworu i z reguły poprawnie określa
intencje ich wypowiedzi
– interpretuje głosowo wypowiedzi
w zależności od intencji
– uczestniczy w grze związanej
z odgadywaniem uczuć wyrażonych
niewerbalnie (mimicznie i gestem)
– wie, czym jest kontekst wypowiedzi
– trafnie odczytuje intencje jednej
wypowiedzi w zależności od kontekstu jej pojawienia się

– interpretuje portret wykonany w technice kubistycznej, postępując według
sugestii interpretacyjnych zamieszczonych przy reprodukcji oraz zgodnie
ze wskazówkami nauczyciela; wyraża
samodzielne uwagi związane z interpretacją

– czyta tekst w skupieniu, ze zrozumieniem
– wykorzystuje zasady akcentowania
wyrazów
– trafnie rozpoznaje części mowy,
nazywa je
– poprawnie określa formy części mowy
występujące w tekstach
– trafnie rozpoznaje intencje wypowiedzi,
poprawnie określa cele przytoczonych
wypowiedzi

– prawidłowo określa nadawcę i odbiorcę
w cytowanych fragmentach utworu
i określa intencje ich wypowiedzi
– poprawnie interpretuje głosowo wypowiedzi w zależności od intencji
– uczestniczy w grze związanej z odgadywaniem uczuć wyrażonych niewerbalnie
(mimicznie i gestem)
– wie, czym jest kontekst wypowiedzi
– trafnie odczytuje intencje jednej
wypowiedzi w zależności od kontekstu
jej pojawienia się

Ocenianie

11

12

18.

17.

Lp.

II, 2: 1); III, 1: 5), 6), 8); III, 5),
6), 2: 7)

O portretowaniu słowem,
czyli opisie.

[podręcznik, s. 46–48]
– instrukcja

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– przedstawia ogólnikowo własne
wrażenia związane z odbiorem
obrazu Stanisława Wyspiańskiego
– ogólnie wypowiada się na temat
nastroju obrazu, często korzysta
z sugestii nauczyciela

– podejmuje próbę odwzorowania
instrukcji gry opisanej w tekście
literackim
– opowiada ogólnikowo przeczytany
fragment powieści
– wyraźne trudności z oceną postawy
bohaterki utworu wobec sytuacji
przedstawionej w tekście
– uczestniczy w grze wykreowanej
na wzór zabawy opisanej w utworze
– stara się wymyślić inne nazwy opisanej w utworze gry

na ocenę dopuszczającą

– przedstawia własne wrażenia związane z odbiorem obrazu Stanisława
Wyspiańskiego
– określa nastrój obrazu, korzystając
z podpowiedzi

na ocenę
dobrą

– p rzedstawia własne wrażenia związane z odbiorem obrazu Stanisława
Wyspiańskiego
– o kreśla nastrój obrazu, zwracając
uwagę na usytuowanie postaci,

– słucha w skupieniu tekstu czytanego przez nauczyciela lub innego
ucznia
– układa instrukcję gry opisanej
w tekście literackim
– opowiada własnymi słowami przeczytany fragment powieści
– ocenia i uzasadnia postawę bohaterki utworu wobec sytuacji przedstawionej w tekście
– wyraża własne stanowisko wobec problemu przedstawionego
w utworze i zestawia je z postawą
bohaterki
– aktywnie uczestniczy w grze
wykreowanej na wzór zabawy
opisanej w utworze
– wymyśla inne nazwy opisanej
w utworze gry
– opisuje ustnie główną bohaterkę
utworu
– uzasadnia (argumentuje) swój
wybór
– zna różne sposoby fantastycznego
przedstawiania postaci

Uczeń:
– na podstawie wzoru układa instrukcję gry opisanej w tekście literackim
– opowiada odtwórczo przeczytany
fragment powieści
– podejmuje próbę oceny postawy
bohaterki utworu wobec sytuacji
przedstawionej w tekście
– wyraża własne stanowisko wobec problemu przedstawionego
w utworze
– uczestniczy w grze wykreowanej
na wzór zabawy opisanej w utworze
– stara się wymyślić inne nazwy
opisanej w utworze gry
– opisuje krótko w formie ustnej
główną bohaterkę utworu
– orientuje się w różnych sposobach
fantastycznego przedstawiania
postaci

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– przedstawia własne wrażenia związane
z odbiorem obrazu Stanisława Wyspiańskiego
– określa nastrój obrazu, zwracając uwagę
na usytuowanie postaci, jej mimikę,

– słucha w skupieniu tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia
– samodzielnie wyszukuje w tekście
właściwe fragmenty służące do uargumentowania stanowiska
– układa instrukcję gry opisanej w tekście
literackim
– ciekawie opowiada własnymi słowami
przeczytany fragment powieści
– poprawnie ocenia i uzasadnia postawę
bohaterki utworu wobec sytuacji przedstawionej w tekście
– prezentuje własne stanowisko wobec
problemu przedstawionego w utworze
i konfrontuje je z postawą bohaterki
– aktywnie uczestniczy w grze wykreowanej na wzór zabawy opisanej w utworze
– w sposób twórczy wymyśla inne nazwy
opisanej w utworze gry
– twórczo opisuje ustnie główną bohaterkę utworu, odwołując się do właściwych
fragmentów tekstu
– uzasadnia (argumentuje) swój wybór
– ocenia różne sposoby fantastycznego
przedstawiania postaci (wypowiada się
krytycznie na ten temat)

na ocenę
bardzo dobrą
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18.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega częstotliwość występowania w tekście niektórych słów,
próbuje określić cel ich powtarzania
przez poetę
– zwraca uwagę na układ i powtarzanie się rymów
– rozumie znaczenie frazeologizmu
obiecanki cacanki i podaje przykłady sytuacji, w których możliwe jest
jego użycie

Obiecanki cacanki, a…

I, 1: 7), 8); I, 3: 1); II, 2: 1), 4), 5);
III, 2: 7)
– Jan Twardowski, Obiecanki
cacanki
[podręcznik, s. 52]

– dostrzega różnice w dwóch sposobach portretowania postaci
– opisuje wybraną przez siebie
w albumie lub galerii internetowej reprodukcję, posługując się
szablonem
– rzadko wykorzystuje słownictwo
i formy językowe typowe dla opisu
– tworzy teksty częściowo niespójne
logicznie i mające niepoprawną
kompozycję

[podręcznik, s. 49–51, zeszyt
ćwiczeń]
– opis obrazu

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega częstotliwość występowania w tekście niektórych słów
i podejmuje się próby uzasadnienia
takiej sytuacji
– zwraca uwagę na układ i powtarzanie się rymów w tekście
– częściowo posługuje się słownictwem oceniającym
– rozumie znaczenie frazeologizmu
obiecanki cacanki i próbuje go
powiązać z treścią utworu

– podejmuje próbę porównania
dwóch sposobów portretowania
postaci (obrazu Wyspiańskiego
i Picassa)
– opisuje wybraną przez siebie
w albumie lub galerii internetowej
reprodukcję, w pewnym stopniu posługując się słownictwem i formami
językowymi typowymi dla opisu
– stara się tworzyć teksty spójne
logicznie, mające poprawną kompozycję

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– trafnie wskazuje w tekście poetyckim słowa klucze do interpretacji
(zwraca uwagę na wyrazy najczęściej występujące w utworze)
– określa intencję poety ukrytą w powtarzaniu tych samych wyrazów
– zwraca uwagę na układ i powtarzanie się rymów w tekście
– posługuje się słownictwem oceniającym
– podejmuje się interpretacji tytułu
utworu, odnosząc się do całości
powiedzenia
– wskazuje możliwe sytuacje, w których poprawne jest użycie związku
frazeologicznego obiecanki cacanki

jej mimikę, wykonywana przez
nią czynność, a także uwzględniając wykorzystaną kolorystykę;
częściowo korzysta ze wzoru lub
podpowiedzi
– podejmuje próbę porównania
dwóch sposobów portretowania
postaci (obrazu Wyspiańskiego
i Picassa), formułuje własną opinię
na ten temat i stara się ją uargumentować
– opisuje wybraną przez siebie
w albumie lub galerii internetowej
reprodukcję
– tworzy tekst spójny logicznie,
o poprawnej kompozycji
– posługuje się słownictwem i formami typowymi dla opisu

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– trafnie wskazuje w tekście poetyckim
słowa klucze do interpretacji (zwraca
uwagę na wyrazy najczęściej występujące w utworze)
– prawidłowo określa intencję poety ukrytą w powtarzaniu tych samych wyrazów
– zwraca uwagę na układ i powtarzanie się
rymów w tekście, analizuje ten układ
– sprawnie posługuje się słownictwem
oceniającym
– trafnie interpretuje tytuł utworu,
odnosząc się do całości powiedzenia
– wyjaśnia możliwe sytuacje, w których
poprawne jest użycie związku frazeologicznego obiecanki cacanki

wykonywana przez nią czynność,
a także uwzględniając wykorzystaną
kolorystykę
– porównuje dwa sposoby portretowania
postaci (obraz Wyspiańskiego i Picassa),
formułuje własną opinię na ten temat
i ją argumentuje
– twórczo opisuje wybraną przez siebie
w albumie lub galerii internetowej
reprodukcję
– tworzy tekst spójny logicznie,
o poprawnej kompozycji
– swobodnie posługuje się słownictwem
i formami typowymi dla opisu

Ocenianie

13

14

21.

20.

Lp.

I, 1: 7); I, 3: 5); II, 2: 10); II, 4;
III, 1: 4), 7), 8)
– Małgorzata Musierowicz,
Kłamczucha
[podręcznik, s. 57–60]
– tekst informacyjny

Kłamstwo ma krótkie
nogi.

I, 1: 1); I, 3: 2), 3), 4); III, 1: 9);
III, 2: 1), 6)
[podręcznik, s. 54–56, zeszyt
ćwiczeń]
– wypowiedzenie
– wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące
– zdanie rozkazujące
– zdanie wykrzyknikowe

Gdy chcę się wypowiedzieć… Wypowiedzenie
i jego rodzaje.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– uczestniczy w pracy zespołowej
polegającej na napisaniu planu wydarzeń do czytanki lub podejmuje
taką próbę z pomocą nauczyciela
– wyraża własną opinię na temat cech
charakteru, usposobienia i postaw
spotykanych w życiu

– rozumie wypowiedzenie jako
jednostkę składniową, która stanowi całość treściową, zwieńczoną
kropką, wykrzyknikiem lub znakiem
zapytania
– rozpoznaje i nazywa zdania pytające, rozkazujące i oznajmujące
– wie, jaki znak interpunkcyjny należy
postawić na końcu wypowiedzeń
oznajmujących, rozkazujących
i pytających
– czyta tekst z podziałem na role
i próbuje zastosować odmienną
linię intonacyjną w czytaniu zdań
oznajmujących, rozkazujących
i pytających
– nie do końca dostrzega różnicę
między zdaniami rozkazującymi
i wykrzyknikowymi

na ocenę dopuszczającą

na ocenę
dobrą

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– tworzy w punktach plan wydarzeń
(opowiadania)
– wyraża własną opinię na temat cech
charakteru, usposobienia i postaw
spotykanych w życiu, potrafi je
wartościować

– r ozumie wypowiedzenie jako
zamkniętą jednostkę składniową,
która stanowi całość treściową,
informacyjną
– k lasyfikuje wypowiedzenia ze
względu na ich cel, rozpoznaje je
w tekście
– r ozumie związek między znakiem
interpunkcyjnym umieszczanym
na końcu wypowiedzenia i rodzajem wypowiedzenia
– c zyta tekst z podziałem na role
– r óżnicuje czytane wypowiedzenia
pod względem celu, stosując odmienną linię intonacyjną
– d ostrzega różnicę między zdaniami
rozkazującymi i wykrzyknikowymi,
podaje ich przykłady
– z reguły buduje wypowiedzenia poprawne pod względem logicznym,
gramatycznym, interpunkcyjnym

Uczeń:

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– podejmuje próbę napisania w punktach planu wydarzeń (opowiadania)
– wyraża własną opinię na temat cech
charakteru, usposobienia i postaw
spotykanych w życiu

– r ozumie wypowiedzenie jako
zamkniętą jednostkę składniową,
która stanowi całość treściową,
informacyjną
– k lasyfikuje wypowiedzenia ze
względu na ich cel, z reguły rozpoznaje je w tekście i odpowiednio
nazywa
–w
 ie, jaki jest związek między
znakiem interpunkcyjnym umieszczanym na końcu wypowiedzenia
i rodzajem wypowiedzenia
– c zyta tekst z podziałem na role
– s tara się zastosować odmienną linię
intonacyjną w czytaniu zdań posiadających różny cel
–m
 a świadomość różnicy między
zdaniami rozkazującymi i wykrzyknikowymi, z reguły odróżnia je
na przykładach
– z reguły buduje zdania poprawne
pod względem logicznym i interpunkcyjnym

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– samodzielnie tworzy w punktach plan
wydarzeń (opowiadania)
– wyraża własną opinię na temat cech
charakteru, usposobienia i postaw spotykanych w życiu, wartościuje je

– rozumie wypowiedzenie jako zamkniętą
jednostkę składniową, która stanowi
całość treściową, informacyjną
– poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia
ze względu na ich cel (oznajmujące,
pytające, rozkazujące), podaje ich przykłady, wskazuje je w tekście
– dostrzega i rozumie związek między
znakiem interpunkcyjnym umieszczanym na końcu wypowiedzenia i rodzajem wypowiedzenia
– czyta tekst z podziałem na role
– różnicuje czytane wypowiedzenia pod
względem celu, stosując odmienną linię
intonacyjną
– dostrzega różnicę między zdaniami rozkazującymi i wykrzyknikowymi, podaje
ich przykłady, wskazuje je w tekście
– buduje wypowiedzenia poprawne pod
względem logicznym, gramatycznym,
interpunkcyjnym

na ocenę
bardzo dobrą

Plan wynikowy | Jutro pójdę w świat

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013

22.

21.

I, 1: 1), 2), 3), 7); II, 1: 1), 2), 3);
II, 9), 2: 10); III, 1: 5), 6), 8);
III, 2: 5), 6)
– Ferenc Molnar, Chłopcy
z Placu Broni
[podręcznik, s. 61–67, zeszyt
ćwiczeń]
– opis postaci literackiej

Odwaga na co dzień.

– czyta w skupieniu tekst pisany
prozą
– wie, jakie elementy składają się
na świat przedstawiony w utworze, podejmuje częściowo udane
próby wskazania ich we fragmencie
utworu
– wie, czym jest punkt kulminacyjny
– z pomocą nauczyciela układa plan
wydarzeń do utworu
– wchodzi w rolę bohatera tekstu
i prezentuje własne uczucia towarzyszące mu w danych sytuacjach

– powierzchownie charakteryzuje
postać literacką
– z pomocą nauczyciela porządkuje
w tabeli zgromadzone informacje
o postaci literackiej
– wskazuje i z reguły poprawnie nazywa negatywne i pozytywne uczucia
bohaterki utworu
– uczestniczy w zabawie polegającej
na niewerbalnym przedstawieniu
uczuć pozytywnych i negatywnych
– podejmuje próbę napisania krótkiej
informacji (SMS) do kolegi lub
koleżanki o wygranej/przegranej
w konkursie; odwzorowuje przy
tym schemat
– uczestniczy w symulacji wyborów
najmilszego ucznia, podając szablonowe argumenty związane z decyzją o oddaniu głosu na konkretną
osobę

– czyta w skupieniu tekst pisany prozą
– wie, jakie elementy składają się
na świat przedstawiony w utworze,
podejmuje udane próby wskazania
ich we fragmencie utworu
– wie, czym jest punkt kulminacyjny
i próbuje go wskazać w czytanym
tekście
– podejmuje samodzielne próby ułożenia planu wydarzeń do utworu
– wchodzi w rolę bohatera tekstu
i prezentuje własne uczucia towarzyszące mu w danych sytuacjach

– charakteryzuje ustnie postać literacką, wykorzystując informacje
na jej temat wyrażone wprost
– podejmuje próbę uporządkowania
zgromadzonych informacji w postaci graficznej (w tabeli)
– nazywa negatywne i pozytywne
uczucia bohaterki utworu
– uczestniczy w zabawie polegającej
na niewerbalnym przedstawieniu
uczuć pozytywnych i negatywnych
– na podstawie wzoru pisze krótką
informację (SMS) do kolegi lub
koleżanki o wygranej/przegranej
w konkursie
– uczestniczy w symulacji wyborów
najmilszego ucznia, próbuje rzeczowo uargumentować swoją decyzję
o oddaniu głosu na konkretną
osobę

– czyta w skupieniu tekst pisany
prozą
– poprawnie określa wszystkie
elementy świata przedstawionego
we fragmencie utworu
– wskazuje punkt kulminacyjny
opowiadanej historii
– podejmuje próbę samodzielnego
ułożenia planu wydarzeń do utworu
– wchodzi w rolę bohatera tekstu
i prezentuje własne uczucia towarzyszące mu w danych sytuacjach

– charakteryzuje ustnie postać literacką, wykorzystując informacje na jej
temat wyrażone wprost (na podstawie cech nazwanych bezpośrednio
i opinii wyrażonych przez innych
bohaterów), częściowo interpretując jej zachowania, postawy,
– porządkuje zgromadzone informacje w postaci graficznej (w tabeli)
– nazywa uczucia bohaterki utworu,
dzieląc je na pozytywne i negatywne
– aktywnie uczestniczy w zabawie
polegającej na niewerbalnym
przedstawieniu uczuć pozytywnych
i negatywnych
– pisze krótką informację (SMS)
do kolegi lub koleżanki o wygranej/
przegranej w konkursie, częściowo
korzysta ze wzoru
– uczestniczy w symulacji wyborów
najmilszego ucznia, argumentuje
rzeczowo swoją decyzję o oddaniu
głosu na konkretną osobę

– czyta w skupieniu tekst pisany prozą
– poprawnie określa elementy świata
przedstawionego we fragmencie utworu
– trafnie wskazuje punkt kulminacyjny
opowiadanej historii
– samodzielnie układa plan wydarzeń
do utworu
– wchodzi w rolę bohatera tekstu i prezentuje własne uczucia towarzyszące
mu w danych sytuacjach
– wyszukuje w tekście właściwe fragmenty informujące o wyglądzie bohaterów
(Nemeczka i Gereba)

– barwnie charakteryzuje ustnie postać
literacką, wykorzystując informacje
na jej temat wyrażone wprost (na podstawie cech nazwanych bezpośrednio
i opinii wyrażonych przez innych bohaterów) oraz interpretując jej zachowania, postawy,
– porządkuje zgromadzone informacje
w postaci graficznej (w tabeli)
– poprawnie nazywa uczucia bohaterki utworu, dzieląc je na pozytywne
i negatywne
– aktywnie uczestniczy w zabawie polegającej na niewerbalnym przedstawieniu
uczuć pozytywnych i negatywnych
– samodzielnie pisze krótką informację
(SMS) do kolegi lub koleżanki o wygranej/przegranej w konkursie
– uczestniczy w symulacji wyborów najmilszego ucznia, argumentuje rzeczowo
swoją decyzję o oddaniu głosu na konkretną osobę

Ocenianie
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23.

22.

Lp.

I, 1: 1), 8); I, 2; II, 2: 1), 5);
III, 1: 5), 10)
– Julian Tuwim, Figielek
[podręcznik, s. 68–69]

O słowach, które płatają
figle.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
innego ucznia
– na podstawie przykładów wyjaśnia
znaczenie słowa figielek
– dostrzega związek tytułu utworu
z treścią ostatniej strofy wiersza
– częściowo wyjaśnia metaforyczne
znaczenia czasowników pochodzą-

– wskazuje w tekście fragmenty
wyraziście informujące o wyglądzie
bohaterów (Nemeczka i Gereba)
– dzieli bohaterów na pozytywnych
i negatywnych
– przedstawia typowe sytuacje szkolne, w których uczniowie wykazują
się odwagą przy wyborze między
dobrem i złem
– włącza się do dyskusji na temat
bycia odważnym w różnych sytuacjach, ma trudności z prezentacją
swoich myśli
– podejmuje częściowo udaną próbę
opisu wybranej postaci literackiej na
podstawie podanego planu opisu
postaci
– wyraża powierzchowną opinię na
temat postaci literackiej

na ocenę dopuszczającą

– podejmuje próbę czytania tekstu
poetyckiego na głos/słucha tekstu
czytanego przez innego ucznia
– wyjaśnia znaczenie słowa figielek
w oparciu o przykłady
– zauważa związek między tytułem
utworu i ostatnią strofą wiersza

na ocenę
dobrą

– czyta tekst poetycki na głos/słucha
uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia
– trafnie wyjaśnia znaczenie słowa
figielek
– podejmuje udaną próbę interpretacji tytułu utworu w kontekście
ostatniej strofy wiersza

– wyszukuje w tekście właściwe
fragmenty informujące o wyglądzie
bohaterów (Nemeczka i Gereba)
– dzieli bohaterów na pozytywnych
i negatywnych, uzasadniając swoje
stanowisko
– dostrzega intencję aktu mowy,
jakim jest komenda wojskowa
– przedstawia sytuacje szkolne,
w których uczniowie wykazują
się odwagą przy wyborze między
dobrem i złem
– uczestniczy w dyskusji na temat bycia odważnym w różnych sytuacjach
– w zasadzie prawidłowo wnioskuje
o cechach charakteru postaci literackiej na podstawie jej zachowań,
z reguły poprawnie nazywa te cechy
– opisuje wybraną postać literacką
– wyraża własną opinię na temat
postaci literackiej i argumentuje
swoją ocenę

Uczeń:
– wskazuje w tekście fragmenty
informujące o wyglądzie bohaterów
(Nemeczka i Gereba)
– dzieli bohaterów na pozytywnych
i negatywnych
– dostrzega intencję aktu mowy,
jakim jest komenda wojskowa
– przedstawia typowe sytuacje szkolne, w których uczniowie wykazują
się odwagą przy wyborze między
dobrem i złem
– włącza się do dyskusji na temat bycia odważnym w różnych sytuacjach
– częściowo wnioskuje o cechach
charakteru postaci literackiej na
podstawie jej zachowań, nie zawsze
nazywa te cechy
– podejmuje próbę opisu wybranej
postaci literackiej, kierując się podanym planem opisu postaci
– wyraża własną opinię na temat
postaci literackiej

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta tekst poetycki na głos/słucha
uważnie tekstu czytanego przez innego
ucznia
– poprawnie wyjaśnia znaczenie słowa
figielek
– trafnie interpretuje tytuł utworu
w kontekście ostatniej strofy wiersza

– dzieli bohaterów na pozytywnych
i negatywnych, uzasadniając swoje
stanowisko
– dostrzega intencję aktu mowy, jakim
jest komenda wojskowa
– przedstawia sytuacje szkolne, w których
uczniowie wykazują się odwagą przy
wyborze między dobrem i złem
– aktywnie uczestniczy w dyskusji
na temat bycia odważnym w różnych
sytuacjach
– prawidłowo wnioskuje o cechach charakteru postaci literackiej na podstawie
jej zachowań, poprawnie nazywa te
cechy
– w sposób twórczy opisuje wybraną
postać literacką
– wyraża własną opinię na temat postaci
literackiej, rzeczowo argumentując
swoją ocenę

na ocenę
bardzo dobrą
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24.

23.

I, 1: 1); II, 2: 1), 3), 5), 10); II, 3: 1);
II, 4; III, 1: 8), 9)
– Jan Brzechwa, Mrówka
[podręcznik, s. 70–72]
– strofa
– wers

Własną pracą ludzie się
bogacą.

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– podejmuje próbę oceny postępowania bohaterów literackich
– dostrzega humor utworu
– wie, czym jest strofa
– wie, czym jest wers
– z pomocą nauczyciela określa ilość
strof w utworze, ilość wersów
w strofie, poprawnie łączy rymujące
się wersy

cych od nazw zwierząt (np. rozindyczyć się)
– przytacza znane mu frazeologizmy (porównania) animalistyczne
i z pomocą nauczyciela wyjaśnia
ich przenośne sensy (np. wierny
jak pies)
– podejmuje próbę opisania siebie,
wykorzystując znane mu związki
frazeologiczne zawierające nazwy
zwierząt; częściowo używa związków frazeologicznych niezgodnie
z ich znaczeniami
– przygotowuje się do recytacji utworu, korzystając ze wskazówek dla
recytatorów

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela, śledząc tekst
wzrokiem
– ocenia postępowanie bohaterów
literackich
– dostrzega humor utworu
– podejmuje próbę samodzielnego
określenia ilości strof, określenia
ilości wersów w strofie, poprawnie
łączy rymujące się wersy, samodzielnie określa ilość sylab w wersie

– podejmuje próby wyjaśnienia znaczeń czasowników pochodzących
od nazw zwierząt (np. rozindyczyć
się) lub pozornie pochodzących od
nazw zwierząt (np. raczyć się)
– dostrzega niekonsekwencję
w ukształtowaniu semantycznym
ostatniego wersu w stosunku do
wcześniejszych partii tekstu
– przytacza znane frazeologizmy (porównania) animalistyczne i z reguły
poprawnie wyjaśnia ich przenośne
sensy (np. wierny jak pies)
– z pomocą słownika wyjaśnia znaczenia frazeologizmów typu sokoli
wzrok, kaczy chód
– podejmuje próbę opisu siebie,
wykorzystując znane mu związki
frazeologiczne, z reguły wykorzystuje frazeologizmy zgodnie z ich
znaczeniami
– przygotowuje się do recytacji utworu, korzystając ze wskazówek dla
recytatorów

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela, śledząc tekst
wzrokiem
– trafnie ocenia postępowanie bohaterów literackich
– dostrzega humor utworu
– samodzielnie i z reguły poprawnie
określa ilość strof, określa ilość wersów w strofie, łączy rymujące się
wersy, określa ilość sylab w wersie

– częściowo wyjaśnia metaforyczne
znaczenia czasowników pochodzących od nazw zwierząt (np. rozindyczyć się) lub pozornie pochodzących
od nazw zwierząt (np. raczyć się)
– dostrzega niekonsekwencję
w ukształtowaniu semantycznym
ostatniego wersu w stosunku do
wcześniejszych partii tekstu, rozumie ten zabieg
– przytacza znane mu frazeologizmy
(porównania) animalistyczne i z
reguły poprawnie wyjaśnia ich przenośne sensy (np. wierny jak pies)
– z pomocą słownika (rzadziej samodzielnie) wyjaśnia znaczenia
frazeologizmów typu sokoli wzrok,
kaczy chód
– opisuje siebie, korzystając ze
znanych mu związków frazeologicznych zawierających nazwy zwierząt;
z reguły prawidłowo wykorzystuje
związki frazeologiczne
– przygotowuje się do recytacji utworu, korzystając ze wskazówek dla
recytatorów
– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela, śledząc tekst wzrokiem
– trafnie ocenia postępowanie bohaterów literackich, częściowo nazywa ich
postawy
– dostrzega humor utworu
– samodzielnie i poprawnie bada budowę
wiersza (określa ilość strof, określa ilość
wersów w strofie, łączy rymujące się
wersy, określa ilość sylab w wersie)

– p oprawnie wyjaśnia metaforyczne znaczenia czasowników pochodzących od
nazw zwierząt (np. rozindyczyć się) lub
pozornie pochodzących od nazw zwierząt (np. raczyć się)
– dostrzega niekonsekwencję w ukształtowaniu semantycznym ostatniego wersu
w stosunku do wcześniejszych partii
tekstu, rozumie ten zabieg
– przytacza znane mu frazeologizmy (porównania) animalistyczne i wyjaśnia ich
przenośne sensy (np. wierny jak pies)
– samodzielnie lub z pomocą słownika
wyjaśnia znaczenia frazeologizmów
typu sokoli wzrok, kaczy chód
– opisuje siebie, korzystając ze znanych
mu związków frazeologicznych zawierających nazwy zwierząt, wykorzystuje
znaczenia frazeologizmów zgodnie z ich
sensami
– przygotowuje się do recytacji utworu,
korzystając ze wskazówek dla recytatorów

Ocenianie
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26.

25.

24.

Lp.

– słucha nagrania recytacji wierszy
– czyta tekst w skupieniu
– podejmuje próby określenia
głównej myśli utworu, wskazuje ją
z pomocą nauczyciela
– wypowiada się ogólnikowo
na temat zachowania bohaterów

Bajki nie tylko dla dzieci.

I, 1: 1), 2); II, 1: 1), 3); II, 2: 10),
11); II, 3: 1), 2)
– Ignacy Krasicki, Słowik
i szczygieł

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 1), 2), 3)
[podręcznik, s. 73–75, zeszyt
ćwiczeń]
– zdanie
– równoważnik zdania
– funkcja czasownika
w zdaniu

– wie, czym jest zdanie
– wie, czym jest równoważnik zdania
– uzupełnia zdania czasownikami we
właściwej formie
– ma wyraźne problemy z przekształcaniem równoważników zdań
w zdania i zdań w równoważniki
zdań

– czyta tekst z podziałem na role
– uczestniczy w rozmowie na temat
wartości pracy
– podejmuje próbę napisania krótkiego tekstu wyrażającego ocenę

na ocenę dopuszczającą

O zdaniach i innych równie
ważnych wypowiedzeniach.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha nagrania recytacji wierszy
– czyta tekst w skupieniu
– z reguły poprawnie określa główną
myśl utworu
– opisuje ustnie zachowanie bohaterów, podejmuje próbę jego oceny

– d ostrzega różnicę między zdaniem
i równoważnikiem zdania
–w
 ie, czym jest zdanie
–w
 ie, czym jest równoważnik zdania
–w
 ie, jaka jest podstawowa funkcja
czasownika w zdaniu
– p odejmuje próby przekształcania
równoważników zdań w zdania
i zdań w równoważniki zdań

na ocenę
dobrą

– słucha uważnie nagrania recytacji
wierszy
– czyta tekst w skupieniu
– poprawnie określa główną myśl
utworu
– opisuje ustnie zachowanie bohaterów, z reguły poprawnie je ocenia

– dostrzega różnicę między zdaniem
i równoważnikiem zdania
– określa funkcję czasownika w zdaniu
– poprawnie przekształca tekst,
dopasowując formy gramatyczne
czasowników
– z reguły poprawnie przekształca
równoważniki zdań w zdania
i zdania w równoważniki zdań

– dostrzega odstępstwa kompozycyjne w utworze i próbuje określić
ich cel
– czyta tekst z podziałem na role
– z reguły poprawnie interpretuje
tekst głosowo
– uczestniczy w rozmowie na temat
wartości pracy, częściowo wykorzystując słownictwo z tego zakresu
(w tym frazeologizmy i przysłowia)
– pisze krótki tekst wyrażający ocenę
i w sporej mierze poparty argumentami

Uczeń:
– d ostrzega odstępstwa kompozycyjne w utworze
– c zyta tekst z podziałem na role
– z reguły poprawnie interpretuje
tekst głosowo
– u czestniczy w rozmowie na temat wartości pracy, w niewielkim
stopniu wykorzystując słownictwo
z tego zakresu (w tym frazeologizmy i przysłowia)
– p odejmuje próbę napisania krótkiego tekstu wyrażającego ocenę, stara
się uargumentować swoją ocenę

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie nagrania recytacji
wierszy
– czyta tekst w skupieniu
– poprawnie określa główną myśl utworu
– twórczo opisuje ustnie zachowanie
bohaterów, trafnie je ocenia

– dostrzega różnicę między zdaniem
i równoważnikiem zdania
– poprawnie określa funkcję czasownika
w zdaniu
– przekształca równoważniki zdań
w zdania
– przekształca zdania w równoważniki
zdań
– wyszukuje w tekście równoważniki zdań
– podaje własne przykłady równoważników zdań

– dostrzega odstępstwa kompozycyjne
w utworze i trafnie określa ich cel
– czyta tekst z podziałem na role
– poprawnie interpretuje tekst głosowo
– aktywnie uczestniczy w rozmowie
na temat wartości pracy, wykorzystując
słownictwo z tego zakresu (w tym frazeologizmy i przysłowia)
– samodzielnie pisze krótki tekst poparty
argumentami i wyrażający ocenę

na ocenę
bardzo dobrą
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28.

27.

26.

– z reguły dostrzega przenośny sens
utworów
– wie, czym jest alegoria, potrafi
podać przykłady alegorii, z którymi
spotkał się na lekcjach
– wie, czym jest bajka
– wie, czym jest morał
– włącza się w przygotowanie inscenizacji utworu Krasickiego

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia
– o gólnikowo wypowiada się na
temat zachowań bohaterów przedstawionych w utworach
–w
 ie, czym jest portret
–w
 ie, czym jest opis
– n a podstawie wzoru podejmuje
próbę napisania planu opisu postaci
– a nalizuje tekst wzorcowy – opis
postaci
– p odejmuje próbę opisu postaci, odwzorowując schemat zamieszczony
w podręczniku

– zna zasady pisowni przeczenia nie
z czasownikami

– Ignacy Krasicki, Kałamarz
i pióro
– Ignacy Krasicki, Kruk i lis
[podręcznik, s. 78–80]
– bajka
– morał

Czy można portretować
słowem? Opis postaci.

I, 1: 1), 2), 7), 8); II, 2: 10);
III, 1: 5), 6); III, 2: 5), 6), 7)
– Ignacy Krasicki, Malarze
[podręcznik, s. 81–82, zeszyt
ćwiczeń]
– bajka
– morał
– opis postaci

Nieraz nie zaprzeczamy
nieświadomie.

– zna zasady pisowni przeczenia nie
z czasownikami, z reguły wykorzystuje je w sytuacjach typowych

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia
– podejmuje próby określenia tematu
utworu
– z reguły poprawnie nazywa cechy
bohaterów, których zachowania
zostały przedstawione w utworze
– podejmuje próbę oceny postaw
postaci literackich
– wie, czym jest portret
– rozumie przenośne znaczenie zwrotu malować słowem
– wie, czym jest opis
– na podstawie wzoru opracowuje
plan opisu postaci
– analizuje tekst wzorcowy – opis
postaci
– w oparciu o instrukcję i tekst
wzorcowy podejmuje próbę opisu
postaci

– z auważa opozycje cech i postaw
wyrażonych w bajkach
– z reguły trafnie wyjaśnia przenośny
sens utworów
– z reguły trafnie wyjaśnia alegoryczny sens postaci
–w
 ie, czym jest bajka
–w
 ie, czym jest morał, z reguły podejmuje udane próby jego wskazania w tekstach
–w
 łącza się w przygotowanie inscenizacji utworu Krasickiego

– zna zasady pisowni przeczenia
nie z czasownikami, wykorzystuje
je w sytuacjach typowych

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia
– zasadniczo trafnie określa temat
utworu
– nazywa cechy bohaterów, których
zachowania zostały przedstawione
w utworze
– ocenia postawy postaci literackich,
podejmując próby argumentacji
– wie, czym jest portret
– rozumie przenośne znaczenie zwrotu malować słowem
– wie, czym jest opis, zna jego cechy
gatunkowe
– pisze plan opisu postaci
– analizuje tekst wzorcowy – opis
postaci
– w oparciu o instrukcję i tekst wzorcowy sporządza opis postaci, zachowując trójdzielną kompozycję tekstu

– p orównuje cechy i postawy bohaterów, zauważa wyraźne opozycje
w tym zakresie
– d ostrzega przenośną wymowę
utworów (bajek)
– z reguły trafnie wyjaśnia alegoryczny sens postaci
–w
 ie, czym jest bajka jako gatunek
literacki
–w
 ie, czym jest morał, wskazuje go
w tekstach
– u czestniczy w przygotowaniu inscenizacji utworu Krasickiego

– zna zasady pisowni przeczenia nie
z czasownikami, wykorzystuje je w sytuacjach problemowych

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia
– trafnie określa temat utworu
– poprawnie nazywa cechy bohaterów,
których zachowania zostały przedstawione w utworze
– właściwie ocenia postawy postaci
literackich, argumentuje swoją ocenę
– wie, czym jest portret
– rozumie przenośne znaczenie zwrotu
malować słowem
– wie, czym jest opis, zna jego cechy
gatunkowe
– potrafi opracować plan opisu postaci
– analizuje tekst wzorcowy – opis postaci
– w oparciu o instrukcję i tekst wzorcowy
sporządza opis postaci, zachowując
trójdzielną kompozycję

– porównuje cechy i postawy bohaterów,
zauważa wyraźne opozycje w tym
zakresie
– dostrzega przenośną wymowę utworów
(bajek)
– zauważa alegoryczny sens postaci
– wie, czym jest bajka jako gatunek
literacki
– wie, czym jest morał, wskazuje
go w tekście
– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu
inscenizacji utworu Krasickiego

Ocenianie

19

20

29.

28.

Lp.

– czyta tekst w skupieniu
– stara się odpowiadać na pytania
do tekstu, wyszukując w nim
potrzebne informacje
– zna podział wypowiedzeń ze względu na ich cel
– wie, czym jest zdanie i czym różni
się od równoważnika zdania

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 2.

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7), 8); II, 2: 11);
III, 2: 1), 2)
[podręcznik, s. 85–88]

– z na zasady pisowni przeczenia
nie z przymiotnikami w stopniu
wyższym i najwyższym
– z na zasady pisowni przeczenia nie
z przysłówkami
– p od kierunkiem nauczyciela podejmuje się zredagowania krótkich
tekstów informacyjnych (zakazów),
starając się poprawnie zapisać
zaprzeczone formy czasowników
w bezokoliczniku
– z pomocą nauczyciela lub
na podstawie wzoru podejmuje
się napisania w punktach kodeksu
zachowania się pasażera w środkach
komunikacji publicznej
– s tara się uzasadnić pisownię łączną
i oddzielną nie z różnymi częściami
mowy
– p odejmuje próbę zredagowania na
podstawie wzoru własnego tekstu
wyrażającego odmowę

na ocenę dopuszczającą

I, 1: 1); III, 1: 1), 2); III, 2: 5)
– Agnieszka Frączek, Znajdka
[podręcznik, s. 83–84, zeszyt
ćwiczeń]
– pisownia przeczenia nie
z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym
– pisownia przeczenia nie
z przysłówkami
– pisownia przeczenia nie
z czasownikami
– pisownia przeczenia nie
z rzeczownikami

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta tekst w skupieniu
– z reguły poprawnie odpowiada
na pytania do tekstu, odnajdując
w nim potrzebne informacje
– zasadniczo poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia ze względu
na ich cel
– odróżnia zdanie od równoważnika:
poprawnie wskazuje w tekście rów-

na ocenę
dobrą

– czyta tekst w skupieniu
– wyszukuje w tekście potrzebne
informacje
– z reguły poprawnie odpowiada
na pytania do tekstu
– zasadniczo poprawnie klasyfikuje
wypowiedzenia ze względu na ich
cel

– zna zasady pisowni przeczenia
nie z przymiotnikami w stopniu
wyższym i najwyższym, korzysta
z nich w sytuacjach typowych
– zna zasady pisowni przeczenia nie
z przysłówkami, z reguły korzysta
z właściwych zasad podczas wykonywania ćwiczeń
– podejmuje próbę samodzielnego
zredagowania krótkich tekstów
informacyjnych (zakazów), poprawnie zapisując zaprzeczone formy
czasowników w bezokoliczniku
– podejmuje się napisania w punktach
kodeksu zachowania się pasażera
w środkach komunikacji publicznej
– redaguje tekst wyrażający odmowę

Uczeń:
– zna zasady pisowni przeczenia
nie z przymiotnikami w stopniu
wyższym i najwyższym, zasadniczo korzysta z nich w sytuacjach
typowych
– zna zasady pisowni przeczenia nie
z przysłówkami, z reguły korzysta
z właściwych zasad podczas wykonywania ćwiczeń
– podejmuje się zredagowania krótkich tekstów informacyjnych (zakazów), z reguły poprawnie zapisując
zaprzeczone formy czasowników
w bezokoliczniku
– z pomocą nauczyciela lub na
podstawie wzoru podejmuje się
napisania w punktach kodeksu
zachowania się pasażera w środkach
komunikacji publicznej
– podejmuje próbę zredagowania tekstu wyrażającego odmowę, korzysta
ze wzoru

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta tekst w skupieniu i ze zrozumieniem
– wyszukuje w tekście potrzebne informacje
– poprawnie odpowiada na pytania
do tekstu
– poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia
ze względu na ich cel

– zna zasady pisowni przeczenia nie
z przymiotnikami w stopniu wyższym
i najwyższym, korzysta z nich w sytuacjach problemowych
– zna zasady pisowni przeczenia nie
z przysłówkami, korzysta z nich podczas
wykonywania ćwiczeń i pisania własnych tekstów
– redaguje krótkie teksty informacyjne
(zakazy), wykorzystując zaprzeczone
formy czasowników w bezokoliczniku
– pisze krótkie teksty dotyczące zachowania się w środkach komunikacji
publicznej, redaguje w punktach kodeks
zachowania się pasażera
– poprawnie uzupełnia zdania formami
zaprzeczonych przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym
– redaguje tekst wyrażający odmowę

na ocenę
bardzo dobrą
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31.

30.

29.

I, 1: 8); II, 2: 1); III, 1: 5)
– Edmund Niziurski, Sposób
na Alcybiadesa
– opis
– opowiadanie

Humor w „Sposobie
na Alcybiadesa”.

II, 1: 1); II, 2: 10)
– Edmund Niziurski, Sposób
na Alcybiadesa
– opis postaci z elementami
charakterystyki

„Sposób na Alcybiadesa”
– czyli o szkole z przymrużeniem oka.

– rozpoznaje humor we wskazanych
fragmentach utworu
– odróżnia humor słowny od humoru
sytuacyjnego w dwóch typowych
przykładach
– z reguły rozumie frazeologizmy
związane z humorem
– z pomocą nauczyciela podejmuje
próbę napisania krótkiego opisu
lub opowiadania

– z pomocą nauczyciela określa czas
i miejsce zdarzeń przedstawionych
w utworze
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie szablonu charakteryzuje
bohatera utworu

– zna cechy bajki jako gatunku literackiego
– wie, czym jest morał

– wskazuje elementy humorystyczne
w utworze
– rozróżnia humor słowny i sytuacyjny, odróżnia jego typowe przykłady
– rozumie frazeologizmy związane
z humorem, zazwyczaj stosuje
je zgodnie ze znaczeniem
– podejmuje próby napisania opisu
i opowiadania, po części zachowując odpowiednią kompozycję
wypowiedzi

– podejmuje próbę napisania opowiadania w oparciu o wzór
– z reguły poprawnie określa czas
i miejsce zdarzeń przedstawionych
w utworze
– charakteryzuje bohaterów utworu w formie ustnej i pisemnej,
częściowo opierając się na tekście
wzorcowym

noważniki i zdania, z reguły poprawnie zamienia zdania na równoważniki i równoważniki na zdania
– zna cechy bajki jako gatunku literackiego i wykorzystuje je (wie,
czym jest morał, potrafi go wskazać
w tekście; częściowo dostrzega
przenośne sensy utworów)

– poprawnie wskazuje elementy
humorystyczne w utworze, opatruje je komentarzem
– rozróżnia humor słowny i sytuacyjny, z reguły wskazuje poprawne
przykłady
– rozumie frazeologizmy związane
z humorem, zazwyczaj wykorzystuje
je we właściwych kontekstach
– pisze opis i opowiadanie, z reguły
zachowując odpowiednią kompozycję i stosując odpowiedni styl
wypowiedzi

– podejmuje próbę samodzielnego
napisania opowiadania
– z reguły poprawnie określa czas
i miejsce zdarzeń przedstawionych
w utworze
– poprawnie charakteryzuje bohaterów utworu w formie ustnej i pisemnej, odwołując się do informacji
podanych przez narratora i częściowo na podstawie zachowań postaci

– odróżnia zdanie od równoważnika:
poprawnie wskazuje w tekście
równoważniki i zdania, poprawnie
zamienia zdania na równoważniki
i równoważniki na zdania
– zna cechy bajki jako gatunku literackiego i wykorzystuje je (wie,
czym jest morał, potrafi go wskazać
w tekście; z reguły dostrzega znaczenie alegoryczne postaci ukazanych w tekstach)

– poprawnie wskazuje elementy humorystyczne w utworze, opatruje je komentarzem
– rozróżnia humor słowny i sytuacyjny,
wskazuje przykłady
– rozumie frazeologizmy związane
z humorem, wykorzystuje je we właściwych kontekstach
– pisze opis i opowiadanie zgodnie
z wymogami kompozycyjnymi i stylistycznymi

– podejmuje próbę samodzielnego napisania opowiadania
– poprawnie określa czas i miejsce
zdarzeń przedstawionych w utworze
– zna i rozumie zjawisko retrospekcji
– poprawnie charakteryzuje bohaterów
utworu w formie ustnej i pisemnej,
odwołując się do informacji podanych
przez narratora i na podstawie zachowań postaci

– odróżnia zdanie od równoważnika:
poprawnie wskazuje w tekście równoważniki i zdania, poprawnie zamienia
zdania na równoważniki i równoważniki
na zdania
– zna cechy bajki jako gatunku literackiego i wykorzystuje je (wie, czym jest
morał, potrafi go wskazać w tekście;
rozumie znaczenie alegoryczne utworu)

Ocenianie

21

22

35.

34.

33.

32.

Lp.

Nietypowy wpis
do pamiętnika.

I, 1: 7); III, 1: 1), 2)
– Edmund Niziurski, Sposób
na Alcybiadesa
– wywiad

Klasowa „Kartoteka
gogów”.

I, 1: 7); II, 4); III, 1: 5)
– Edmund Niziurski, Sposób
na Alcybiadesa

Czy tylko wybryki i psikusy? Jaki jest portret
młodzieży w powieści
Edmunda Niziurskiego?

I, 1: 7); II, 2: 10); III, 1: 8)
– Edmund Niziurski, Sposób
na Alcybiadesa
– opis z elementami charakterystyki

Los spłatał figla, czyli
o skutkach Sposobu.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, czym jest malarstwo historyczne

– wskazuje w tekście literackim
odpowiednie fragmenty, w których
można odnaleźć potrzebne informacje
– podejmuje próbę napisania prostego wywiadu na podstawie wzoru
– podejmuje próbę napisania prostego tekstu o tematyce szkolnej

– stara się wyszukać wymagane informacje w utworze literackim
– podejmuje próby opowiadania
ustnego
– wyraża ogólnikową ocenę zachowania postaci
– wypowiada się na temat relacji
panujących wśród ludzi na podstawie przykładów

– dostrzega przyczyny i skutki działań
postaci literackich
– podejmuje próbę oceny czynów
i postaw bohaterów, wypowiada się
na ten temat ogólnikowo
– podejmuje próbę wyrażenia krytyki
i pochwały postaci, ogólnikowo
uzasadnia własne stanowisko

na ocenę dopuszczającą

–w
 ie, czym jest malarstwo historyczne

Ojczyzna twa

na ocenę
dobrą

– wie, czym jest malarstwo historyczne

– wyszukuje w tekście literackim
potrzebne informacje
– samodzielnie przygotowuje prosty
wywiad (z reguły planuje odpowiednie pytania i poprawnie zapisuje
wywiad)
– samodzielnie pisze prosty tekst
o tematyce szkolnej, w dużej mierze
posługując się poprawnym językiem

– z reguły znajduje wymagane informacje w utworze literackim
– opowiada ciekawie
– poprawnie ocenia zachowanie
postaci, argumentuje ocenę
– rozumie prawidłowo znaczenie
relacji z innymi ludźmi, wypowiada
się na ten temat

– poprawnie wskazuje przyczyny
i skutki działań postaci literackich
– z reguły trafnie ocenia czyny
i postawy bohaterów
– wyraża krytykę i pochwałę postaci
oraz uzasadnia własne stanowisko

Uczeń:

– z reguły wyszukuje w tekście literackim potrzebne informacje
– podejmuje próbę samodzielnego
napisania prostego wywiadu
– pisze samodzielnie prosty tekst
o tematyce szkolnej, stosuje dowolną formę

– z reguły znajduje wymagane informacje w utworze literackim
– opowiada bez szczegółów
– z reguły poprawnie ocenia zachowanie postaci
– rozumie prawidłowo znaczenie
relacji z innymi ludźmi, wypowiada
się na ten temat na podstawie
przykładów

– z reguły poprawnie wskazuje
przyczyny i skutki działań postaci
literackich
– podejmuje próbę oceny czynów
i postaw bohaterów
– wyraża krytykę i pochwałę postaci
oraz podejmuje próbę uzasadnienia
własnego stanowiska

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– wie, czym jest malarstwo historyczne
– prezentuje główny temat obrazu Jana
Matejki

– analizuje tekst literacki i wyszukuje
potrzebne informacje
– samodzielnie przygotowuje prosty
wywiad (planuje odpowiednie pytania,
poprawnie zapisuje wywiad)
– samodzielnie pisze prosty tekst o tematyce szkolnej, posługując się poprawnym
językiem

– znajduje wymagane informacje w utworze literackim
– opowiada barwnie i szczegółowo
– poprawnie ocenia zachowanie postaci,
umiejętnie argumentuje ocenę
– rozumie prawidłowo znaczenie relacji
z innymi ludźmi, wypowiada się na ten
temat

– omawia przyczyny i skutki działań
postaci literackich, komentuje je
– trafnie ocenia czyny i postawy bohaterów
– wyraża krytykę i pochwałę postaci
oraz uzasadnia własne stanowisko

na ocenę
bardzo dobrą
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36.

35.

– wie, czym jest podmiot i jaką
częścią mowy zazwyczaj jest
wyrażony w zdaniu
– wie, czym jest orzeczenie i jaką
częścią mowy jest wyrażane
orzeczenie proste
– wie, czym jest związek główny
zdania, z pomocą nauczyciela lub
na podstawie przykładu wskazuje
go w przykładach

O ważnym związku w zdaniu, czyli o podmiocie
i orzeczeniu.

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 3)
[podręcznik, s. 93–96, zeszyt
ćwiczeń]
– podmiot
– orzeczenie

– z pomocą nauczyciela określa główny temat obrazu Jana Matejki
– wypowiada się krótko na temat
swoich wrażeń związanych z obcowaniem ze sztuką plastyczną
– słucha nagrania wiersza Słowackiego
– wypowiada się ogólnikowo na
temat swoich emocji związanych
z treścią utworu
– kierując się sugestiami nauczyciela,
dostrzega związek między tytułem
utworu i formą utworu
– wie, czym jest epitet, z pomocą
nauczyciela wskazuje go w tekście

I, 1: 3), 7), 10); II, 1: 1); II, 2: 1),
4), 5)
– Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
[podręcznik, s. 89–92]
– malarstwo historyczne
– epitet

– wie, czym jest podmiot
– wie, jakimi częściami mowy wyrażany jest podmiot (zna funkcję składniową rzeczownika)
– wie, czym jest orzeczenie
– wie, jaką częścią mowy jest wyrażane orzeczenie proste (zna funkcję
składniową czasownika)

– wskazuje główny temat obrazu Jana
Matejki
– dostrzega częściowo elementy
symboliczne w obrazie
– opowiada o swoich wrażeniach
związanych z obcowaniem ze sztuką plastyczną
– uważnie słucha nagrania wiersza
Słowackiego
– opowiada o swoich uczuciach
i emocjach związanych z treścią
utworu
– stara się ustalić, kim jest osoba
mówiąca w tekście
– dostrzega związek między tytułem
utworu i ukształtowaniem językowym tekstu (bezpośrednie zwroty
do adresata)
– z pomocą nauczyciela odnajduje
analogie między biografią autora
tekstu i wspomnianymi w utworze
przeżyciami i sytuacjami
– wie, czym jest epitet, wskazuje
go w tekście
– wypowiada się ogólnikowo
na temat uczuć i emocji wyrażonych w tekście
– wie, czym jest podmiot
– wie, jakimi częściami mowy wyrażany jest podmiot (zna funkcję
składniową rzeczownika)
– wie, czym jest orzeczenie
– wie, jaką częścią mowy jest wyrażane orzeczenie proste (zna funkcję
składniową czasownika)
– wie, czym jest związek główny
zdania, wskazuje go w zdaniach

– prezentuje główny temat obrazu
Jana Matejki
– dostrzega częściowo elementy
symboliczne w obrazie
– opowiada o swoich wrażeniach
związanych z obcowaniem ze sztuką plastyczną
– uważnie słucha nagrania wiersza
Słowackiego
– opowiada o swoich uczuciach
i emocjach związanych z treścią
utworu, nazywa uczucia i emocje
– poprawnie ustala adresata utworu
i osobę mówiącą w tekście
– dostrzega związek między tytułem
utworu i formami językowymi
(bezpośrednie zwroty do adresata)
– wskazuje analogie między biografią
autora tekstu i wspomnianymi
w utworze przeżyciami i sytuacjami
– wskazuje w tekście odpowiednie
fragmenty na poparcie swojej tezy
– wie, czym jest epitet, dostrzega
jego funkcję jako środka stylistycznego
– nazywa uczucia i emocje wyrażone
w tekście pośrednio i wprost
– wie, czym jest podmiot
– wie, jakimi częściami mowy wyrażany
jest podmiot (zna funkcję składniową
rzeczownika)
– wie, czym jest orzeczenie
– wie, jaką częścią mowy jest wyrażane
orzeczenie proste (zna funkcję składniową czasownika)
– wie, czym jest związek główny zdania,
poprawnie wskazuje go w zdaniach

– dostrzega elementy symboliczne
w obrazie
– ciekawie opowiada o swoich wrażeniach
związanych z obcowaniem ze sztuką
plastyczną
– uważnie słucha nagrania wiersza
Słowackiego
– opowiada o swoich uczuciach i emocjach związanych z treścią utworu,
nazywa uczucia i emocje
– wypowiada się na temat osoby mówiącej w utworze
– poprawnie ustala adresata utworu
– dostrzega związek między tytułem
utworu i formami językowymi (bezpośrednie zwroty do adresata)
– wskazuje analogie między biografią
autora tekstu i wspomnianymi w utworze przeżyciami i sytuacjami
– w kontekście biografii Słowackiego interpretuje przenośny sens wybranych wersów
– wskazuje w tekście odpowiednie
fragmenty na poparcie swojej tezy
– wie, czym jest epitet, dostrzega jego
funkcję jako środka stylistycznego
– nazywa uczucia i emocje wyrażone
w tekście pośrednio i wprost

Ocenianie

23

24

37.

36.

Lp.

– wie, na czym polega różnica między
plakatem i afiszem
– dostrzega elementy wspólne
różnych tekstów kultury
– wypowiada się na temat wybranego
plakatu
– słucha nagrań utworów Chopina,
wypowiada się ogólnikowo na
temat nastroju poszczególnych
utworów

Pamięć Polaków
o Chopinie.

I, 2; II, 2: 1); II, 3: 1); III, 1: 5)
[podręcznik, s. 98–99]
– notatka

– wie, że orzeczenie może być
wyrażone czasownikami w różnych
formach
– wie, że zdanie może się składać
wyłącznie z orzeczenia
– wie, czym jest podmiot domyślny
– wie, że zdanie zbudowane z podmiotu i orzeczenia to zdanie
nierozwinięte; buduje takie zdania
i rozwija je
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie przykładu wskazuje w zdaniach podmioty
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie przykładu wskazuje w zdaniach orzeczenia

na ocenę dopuszczającą

– zdanie rozwinięte i nierozwinięte

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, na czym polega różnica między
plakatem i afiszem
– dostrzega elementy wspólne
różnych tekstów kultury
– podejmuje próbę interpretacji
tytułu konkursu plastycznego
(Fryderyku, wróć do Warszawy)
w kontekście biografii Chopina

na ocenę
dobrą

–w
 ie, na czym polega różnica między
plakatem i afiszem
– d ostrzega elementy wspólne
różnych tekstów kultury, z reguły
trafnie wskazuje je na przykładzie
–w
 dużej mierze poprawnie interpretuje tytuł konkursu plastycznego
(Fryderyku, wróć do Warszawy)
w kontekście biografii Chopina

– wie, że orzeczenie może być wyrażone czasownikami w formach
osobowych, ale w różnych czasach
i trybach
– dostrzega zależność formy gramatycznej orzeczenia od formy gramatycznej podmiotu
– wie, że zdanie może się składać
wyłącznie z orzeczenia (wie, że
zdanie może istnieć bez podmiotu),
z reguły podaje właściwe przykłady
i rozpoznaje je w tekście
– wie, czym jest podmiot domyślny,
podaje przykłady i z reguły bezbłędnie wskazuje je w tekście
– wie, że zdanie zbudowane z podmiotu i orzeczenia to zdanie
nierozwinięte; z reguły wskazuje
je w tekście
– wskazuje w zdaniach podmioty
– wskazuje w zdaniach orzeczenia

Uczeń:
–w
 ie, czym jest związek główny
zdania, z reguły poprawnie wskazuje
go w zdaniach
–w
 ie, że orzeczenie może być wyrażone czasownikami w formach
osobowych, ale w różnych czasach
i trybach
–w
 ie, że zdanie może się składać wyłącznie z orzeczenia (wie, że zdanie
może istnieć bez podmiotu), z reguły rozpoznaje przykłady w tekście
–w
 ie, czym jest podmiot domyślny,
z reguły rozpoznaje zdania z podmiotem domyślnym
– wie, że zdanie zbudowane z podmiotu i orzeczenia to zdanie nierozwinięte; z reguły wskazuje je w tekście
– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach podmioty
– z reguły trafnie wskazuje w zdaniach orzeczenia

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– wie, na czym polega różnica między
plakatem i afiszem
– dostrzega elementy wspólne różnych
tekstów kultury, trafnie wskazuje
je na przykładzie
– poprawnie interpretuje tytuł konkursu
plastycznego (Fryderyku, wróć do Warszawy) w kontekście biografii Chopina

– wie, że orzeczenie może być wyrażone
czasownikami w formach osobowych,
ale w różnych czasach i trybach
– dostrzega zależność formy gramatycznej orzeczenia od formy gramatycznej
podmiotu
– wie, że zdanie może się składać wyłącznie z orzeczenia (wie, że zdanie może
istnieć bez podmiotu), podaje właściwe
przykłady, prawidłowo rozpoznaje
je w tekście
– wie, czym jest podmiot domyślny,
podaje właściwe przykłady i trafnie
wskazuje je w tekście
– wie, że zdanie zbudowane z podmiotu
i orzeczenia to zdanie nierozwinięte;
buduje takie zdania i trafnie wskazuje
je w tekście
– poprawnie wskazuje w zdaniach podmioty
– poprawnie wskazuje w zdaniach orzeczenia

na ocenę
bardzo dobrą
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38.

37.

I, 1: 2), 3), 8), 10); III, 1: 1), 5), 6),
8); III, 2: 5), 6)
– Wanda Chotomski,
Rozmowa z Mickiewiczem
[podręcznik, s. 100–102]
– opis przedmiotu

Porozmawiajmy z Mickiewiczem, porozmawiajmy
o Mickiewiczu.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– opowiada ogólnikowo o innym
znanym mu pomniku
– zauważa dialogowość utworu
– uczestniczy w zabawie polegającej
na wejściu w rolę
– z pomocą nauczyciela i na podstawie instrukcji sporządza opis wybranego pomnika

– korzystając z różnych źródeł, gromadzi informacje o życiu i twórczości Chopina
– podejmuje próbę napisania na
podstawie wzoru notatki na temat
życia i twórczości Chopina

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– o powiada o innych znanych mu
pomnikach
– o gólnikowo określa osobę mówiącą
w wierszu
– z auważa dialogowość utworu
– z auważa rozbieżność między
tytułem utworu a treścią wiersza
(milczący adresat)
– p odejmuje próby interpretacji
fragmentów utworu w kontekście
cytatów z Pana Tadeusza
– u czestniczy w zabawie polegającej
na wejściu w rolę
– k orzystając z różnych źródeł,
gromadzi informacje na temat
wybranego pomnika poświęconego
Mickiewiczowi, podejmuje próbę
prezentacji
–w
 oparciu o instrukcję sporządza
opis wybranego pomnika

– opisuje ustnie wybrany plakat,
wyraża opinię na jego temat (wartościuje dzieło plastyczne)
– słucha nagrań utworów Chopina,
wypowiada się ogólnikowo na
temat nastroju poszczególnych
utworów
– korzystając z różnych źródeł,
gromadzi informacje o życiu i twórczości Chopina
– na podstawie wzoru i w oparciu
o zgromadzone informacje podejmuje próbę zredagowania notatki
na temat życia i twórczości Chopina
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– dostrzega dosłowne i przenośne
znaczenie słowa pomnik
– opowiada o innych znanych mu
pomnikach
– ogólnikowo określa osobę mówiącą
w wierszu
– zauważa dialogowość utworu
– ocenia związek tytułu utworu
z treścią (milczący adresat)
– z reguły poprawnie interpretuje
fragmenty utworu w kontekście
cytatów z Pana Tadeusza
– wchodzi w rolę, tworząc kwestie
mogące być wypowiedziami milczącego rozmówcy (Mickiewicza)
– korzystając z różnych źródeł,
opowiada o pomnikach poświęconych Mickiewiczowi (prezentuje
wybrane)

– opisuje ustnie wybrany plakat,
wyraża opinię na jego temat (wartościuje dzieło plastyczne), argumentuje swoją opinię
– słucha uważnie nagrań utworów
Chopina, z reguły trafnie wypowiada się na temat nastroju poszczególnych utworów
– korzystając z różnych źródeł,
gromadzi informacje o życiu
i twórczości Chopina
– na podstawie wzoru i w oparciu
o zgromadzone informacje redaguje
notatkę na temat życia i twórczości
Chopina

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega dosłowne i przenośne znaczenie słowa pomnik
– opowiada barwnie o innych znanych mu
pomnikach
– poprawnie określa podmiot liryczny
w wierszu, przytaczając odpowiednie
cytaty z tekstu
– zauważa dialogowość utworu, wiąże ją
z tytułem
– ocenia związek tytułu utworu z treścią
(milczący adresat)
– poprawnie interpretuje fragmenty
utworu w kontekście cytatów z Pana
Tadeusza, dostrzega nawiązania
do tekstu wieszcza
– wchodzi w rolę, tworząc kwestie
mogące być wypowiedziami milczącego
rozmówcy (Mickiewicza)

– barwnie opisuje ustnie wybrany plakat,
wyraża opinię na jego temat (wartościuje dzieło plastyczne) i argumentuje
swoją ocenę
– słucha uważnie nagrań utworów
Chopina, wypowiada się na temat
nastroju poszczególnych utworów
– korzystając z różnych źródeł, gromadzi
informacje o życiu i twórczości Chopina
– na podstawie wzoru i w oparciu o zgromadzone informacje redaguje notatkę
na temat życia i twórczości Chopina

Ocenianie

25

26

40.

39.

38.

Lp.

I, 2); II, 2: 1), 2); II, 3; II, 4)
– Marsz, marsz, Polonia
– Jan Matejko, Polonia
[podręcznik, s. 104–105]
– refren

„Polonia” znaczy „Polska”.

I, 1: 2), 4), 8); II, 2: 4); II, 3: 1);
III, 1: 8), 10)
– Adam Mickiewicz, Pan
Tadeusz (fragment)
[podręcznik, s. 103]

Krajobraz malowany
słowem. Poetycki opis
świata we fragmentach
Pana Tadeusza.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wypowiada się krótko na temat
obrazu Matejki
– słucha nagrania pieśni Marsz…
– zna okoliczności powstania utworu
– wie, czym jest refren, wskazuje
go w tekście
– wypowiada się ogólnikowo
na temat nastroju utworu

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– z pomocą nauczyciela ustala główny
temat tekstu i na tej podstawie
próbuje nadać mu tytuł
– wypowiada się ogólnikowo
na temat możliwych sposobów
zilustrowania fragmentu Pana
Tadeusza (film lub fotografia)
– przygotowuje się do recytacji fragmentu Pana Tadeusza, korzystając
ze wskazówek dla recytatorów

na ocenę dopuszczającą

– wypowiada się krótko na temat
obrazu Matejki i jego związku
z tytułem
– wskazuje niektóre symboliczne elementy przedstawienia plastycznego
– słucha nagrania pieśni Marsz…
– na podstawie zgromadzonych
informacji, prezentuje krótko okoliczności powstania utworu

na ocenę
dobrą

– podejmuje próbę interpretacji
tytułu obrazu Jana Matejki
– dostrzega zasadnicze symboliczne
elementy przedstawienia plastycznego
– słucha uważnie nagrania pieśni
Marsz…
– na podstawie zgromadzonych informacji, prezentuje krótko okoliczności powstania utworu

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– p oprawnie ustala główny temat
tekstu
– n adaje trafny tytuł fragmentowi
tekstu
– z reguły poprawnie interpretuje
porównania i metaforyczne sensy
czasowników
–w
 ypowiada się na temat możliwych
sposobów zilustrowania fragmentu
Pana Tadeusza (film lub fotografia),
ogólnikowo uzasadnia swój wybór
– p rzygotowuje się do recytacji fragmentu Pana Tadeusza, korzystając
ze wskazówek dla recytatorów

– w oparciu o instrukcję sporządza
opis wybranego pomnika

Uczeń:

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– u stala główny temat tekstu i na tej
podstawie próbuje nadać mu tytuł
– p odejmuje próby interpretacji
porównań i metaforycznych sensów
czasowników
–w
 ypowiada się ogólnikowo na temat możliwych sposobów zilustrowania fragmentu Pana Tadeusza
(film lub fotografia)
– p rzygotowuje się do recytacji fragmentu Pana Tadeusza, korzystając
ze wskazówek dla recytatorów

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– interpretuje tytuł obrazu Jana Matejki
– dostrzega symboliczne elementy przedstawienia plastycznego
– słucha uważnie nagrania pieśni Marsz…
– korzystając z różnych źródeł, omawia
okoliczności powstania utworu
– trafnie określa znaczenie refrenu jako
fragmentu tekstu

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– poprawnie ustala główny temat tekstu
– nadaje trafny tytuł fragmentowi tekstu
– interpretuje porównania i metaforyczne
sensy czasowników
– wypowiada się na temat możliwych
sposobów zilustrowania fragmentu
Pana Tadeusza (film lub fotografia),
uzasadnia swój wybór
– przygotowuje się do recytacji fragmentu
Pana Tadeusza, korzystając ze wskazówek dla recytatorów

– korzystając z różnych źródeł, opowiada
barwnie o pomnikach poświęconych
Mickiewiczowi (prezentuje wybrane)
– w oparciu o instrukcję sporządza opis
wybranego pomnika

na ocenę
bardzo dobrą
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41.

40.

40.

I, 1: 4), 10); II, 2: 1); III, 1: 1), 2)

Konstytucja – najważniejszy dokument państwowy.

II, 2: 5); III, 1: 5); III, 2: 5)
– Agnieszka Frączek,
Co widzi widz?
[podręcznik, s. 106–107,
zeszyt ćwiczeń]
– różnice między wymową
i pisownią
– głoska a litera
– głoski bezdźwięczne
i dźwięczne

Czy zawsze piszemy
wyrazy zgodnie z ich
brzmieniem?

– wie, czym jest konstytucja
– czyta fragmenty Konstytucji RP
– dostrzega zasadnicze różnice
w ukształtowaniu językowym

– zna podstawową zasadę pisowni
polskiej (zasadę fonetyczną)
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– zna różnice między głoską i literą
– dostrzega bezdźwięczność spółgłosek wygłosowych
– z pomocą nauczyciela wskazuje
głoski brzmiące wewnątrz wyrazu
inaczej niż wskazuje na to zapis
– z pomocą nauczyciela uzupełnia
tabelę, systematyzując wnioski
na temat ubezdźwięcznienia
wewnątrzwyrazowego i w wygłosie
– z pomocą nauczyciela tworzy pary
spółgłosek właściwych na zasadzie
opozycji dźwięczna – bezdźwięczna
– ma świadomość różnic między
wymową i pisownią

– wie, czym jest konstytucja
– czyta fragmenty Konstytucji RP
– dostrzega zasadnicze różnice
w ukształtowaniu językowym

– zna podstawową zasadę pisowni
polskiej (zasadę fonetyczną)
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela, śledząc tekst wzrokiem
– zna różnice między głoską i literą
– dostrzega bezdźwięczność spółgłosek wygłosowych
– z reguły poprawnie wskazuje głoski
brzmiące wewnątrz wyrazu inaczej
niż wskazuje na to zapis
– z pomocą nauczyciela uzupełnia
tabelę, systematyzując wnioski
na temat ubezdźwięcznienia
wewnątrzwyrazowego i w wygłosie
– z reguły tworzy poprawne pary
spółgłosek właściwych na zasadzie
opozycji dźwięczna – bezdźwięczna
– ma świadomość różnic między
wymową i pisownią

– określa znaczenie refrenu jako
fragmentu tekstu
– wypowiada się krótko na temat
nastroju utworu

– wie, czym jest konstytucja
– czyta fragmenty Konstytucji RP
– dostrzega zasadnicze różnice językowo-stylistyczne i kompozycyjne

– zna podstawową zasadę pisowni
polskiej (zasadę fonetyczną)
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela, śledząc tekst
wzrokiem i zwracając uwagę
na brzmienie wyróżnionych graficznie słów
– zna różnice między głoską i literą
– wymawia słowa w izolacji, dostrzegając bezdźwięczność spółgłosek
wygłosowych
– poprawnie wskazuje głoski brzmiące
wewnątrz wyrazu inaczej niż wskazuje na to zapis
– poprawnie uzupełnia tabelę,
systematyzując wnioski na temat
ubezdźwięcznienia wewnątrzwyrazowego i w wygłosie
– z reguły tworzy poprawne pary
spółgłosek właściwych na zasadzie
opozycji dźwięczna – bezdźwięczna
– ma świadomość różnic między
wymową i pisownią

– trafnie określa znaczenie refrenu
jako fragmentu tekstu
– dostrzega związki między refrenem
utworu Marsz, marsz, Polonia
i refrenem hymnu Polski, wypowiada się na ten temat
– trafnie określa nastrój utworu
– wskazuje i komentuje niektóre
symbole występujące w utworze

– wie, czym jest konstytucja
– czyta fragmenty Konstytucji RP
– dostrzega różnice językowo-stylistyczne
i kompozycyjne między tekstem

– zna podstawową zasadę pisowni polskiej (zasadę fonetyczną)
– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela, śledząc tekst wzrokiem
i zwracając uwagę na brzmienie wyróżnionych graficznie słów
– zna różnice między głoską i literą
– wymawia słowa w izolacji, dostrzegając bezdźwięczność spółgłosek
wygłosowych
– czytając wyrazy na głos, poprawnie
wskazuje głoski brzmiące wewnątrz
wyrazu inaczej niż wskazuje na to zapis
– poprawnie uzupełnia tabelę, systematyzując wnioski na temat ubezdźwięcznienia wewnątrzwyrazowego i w wygłosie
– tworzy poprawne pary spółgłosek
właściwych na zasadzie opozycji
dźwięczna – bezdźwięczna
– ma świadomość różnic między wymową
i pisownią

– dostrzega związki między refrenem
utworu Marsz, marsz, Polonia i refrenem hymnu Polski, wypowiada się
na ten temat
– trafnie określa nastrój utworu
– wskazuje i komentuje symbole
występujące w utworze

Ocenianie

27

28

43.

42.

Lp.

I, 1: 1), 4), 8); II, 2: 1), 4), III, 2: 7)
– Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń o fladze
[podręcznik, s. 110–112]

Biel i czerwień polskiej
flagi.

– Fragmenty Konstytucji RP
[podręcznik, s. 108–109]

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia
przenośne znaczenia nazw własnych
występujących w wierszu; korzysta
z przypisów
– słucha nagrania piosenki pt. Mam
biało-czerwone serce

i kompozycyjnym między tekstem
Konstytucji i tekstem literackim
(np. opowiadaniem, bajką)
– zna symbole narodowe i ich znaczenia
– podaje przykłady sytuacji, w których pojawiają się polskie symbole
narodowe
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie wzoru podejmuje próbę
zredagowania kodeksu zachowań
patriotycznych
– odnosi się z szacunkiem do symboli
innych państw i narodowości

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta w skupieniu tekst
– podejmuje się wyjaśnienia symbolicznych znaczeń nazw własnych
występujących w wierszu, korzystając z przypisów
– słucha nagrania piosenki pt. Mam
biało-czerwone serce

na ocenę
dobrą

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– czyta w skupieniu tekst
– z reguły trafnie wyjaśnia symboliczne znaczenie nazw własnych występujących w wierszu, korzystając
z przypisów
– słucha uważnie nagrania piosenki
pt. Mam biało-czerwone serce

między tekstem Konstytucji i tekstem literackim (np. opowiadaniem,
bajką)
– wie, czemu służy podział tekstu
urzędowego na artykuły i rozdziały
– wymienia symbole narodowe,
o których mowa we fragmentach,
poprawnie omawia ich znaczenie
– wypowiada się na temat okoliczności, w których pojawiają się polskie
symbole narodowe
– streszcza ustnie tekst informacyjny
dotyczący polskich symboli narodowych
– formułuje (redaguje w formie
pisemnej) kodeks zachowań patriotycznych
– odnosi się z szacunkiem do symboli
innych państw i narodowości

Uczeń:
i kompozycyjnym między tekstem
Konstytucji i tekstem literackim
(np. opowiadaniem, bajką)
– wymienia symbole narodowe,
o których mowa we fragmentach,
omawia ich znaczenia
– podaje przykłady sytuacji, w których pojawiają się polskie symbole
narodowe
– podejmuje próbę ustnego streszczenia tekstu informacyjnego na
temat polskich symboli narodowych
– podejmuje próbę zredagowania
w formie pisemnej kodeksu zachowań patriotycznych
– odnosi się z szacunkiem do symboli
innych państw i narodowości

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta w skupieniu tekst
– poprawnie wyjaśnia symboliczne znaczenie nazw własnych występujących
w wierszu, korzystając z przypisów
– słucha uważnie nagrania piosenki
pt. Mam biało-czerwone serce

Konstytucji i tekstem literackim
(np. opowiadaniem, bajką)
– wie, czemu służy podział tekstu urzędowego na artykuły i rozdziały, wymienia
inne dokumenty, w których stosuje się
taki podział tekstu
–w
 ie, czemu służy oficjalność i rzeczowość
sposobu prezentowania treści w dokumencie państwowym (urzędowym)
– wymienia symbole narodowe, o których
mowa we fragmentach, poprawnie
omawia ich znaczenie
– wypowiada się na temat okoliczności,
w których pojawiają się polskie symbole
narodowe
– streszcza ustnie tekst informacyjny
dotyczący polskich symboli narodowych
– samodzielnie formułuje (redaguje
w formie pisemnej) kodeks zachowań
patriotycznych
– odnosi się z szacunkiem do symboli
innych państw i narodowości

na ocenę
bardzo dobrą
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44.

43.

I, 2; III, 1: 1), 5)
[podręcznik, s. 113–114]
– opis
– notatka

Pamiątki i muzea,
czyli o przeszłości
i dla przyszłości.

– wypowiada się krótko i ogólnikowo
na temat przedmiotów przedstawionych na fotografiach
– korzysta ze słownika języka polskiego i słownika wyrazów obcych
w celu wyjaśnienia znaczeń słów
– z pomocą nauczyciela pisze notatkę
na temat wybranego muzeum,
ściśle trzyma się planu; wie, czym
jest notatka
– ogólnikowo opowiada o zabytkach
regionu

– dostrzega podobieństwo tematów
w utworach (wiersz Gałczyńskiego
i utwór wykonywany przez współczesnego rapera)
– dostrzega podobieństwo postaw
autorów wobec symboli narodowych
– wie, czym jest porównanie
poetyckie
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie wzoru próbuje tworzyć
własne porównania związane z polską flagą, barwami narodowymi

– opisuje krótko przedmioty i miejsca
przedstawione na fotografiach
– korzystając z różnych źródeł,
gromadzi informacje na temat
najważniejszych polskich odznaczeń
państwowych
– korzystając ze słowników języka
polskiego i słownika wyrazów obcych, podejmuje próbę wyjaśnienia
znaczeń słów związanych z wystawiennictwem i muzealnictwem
– pracuje w grupie, uczestnicząc
w przygotowaniu prezentacji
wybranego muzeum
– pisze notatkę na temat wybranego
muzeum, ściśle trzymając się planu
– gromadzi informacje na temat
swojej małej ojczyzny, dzieli się nimi
z innymi uczniami (skrótowo

– dostrzega podobną wymowę
wiersza Gałczyńskiego i utworu
wykonywanego przez współczesnego rapera
– dostrzega podobieństwo postaw
autorów wobec symboli narodowych
– wie, czym jest porównanie
poetyckie
– dostrzega znaczenie porównań
w budowaniu nastroju utworów,
w ich odbiorze
– podejmuje próby tworzenia własnych porównań związanych z polską flagą, barwami narodowymi
– uczestniczy w organizacji dnia
poświęconego polskim symbolom
narodowym
– opisuje ustnie przedmioty i miejsca
przedstawione na fotografiach
– korzystając z różnych źródeł,
gromadzi informacje na temat
najważniejszych polskich odznaczeń
państwowych
– korzystając ze słowników języka
polskiego i słownika wyrazów
obcych, wyjaśnia znaczenie słów
związanych z wystawiennictwem
i muzealnictwem
– aktywnie pracuje w grupie, uczestnicząc w przygotowaniu prezentacji
wybranego muzeum
– pisze notatkę na temat wybranego
muzeum według planu
– gromadzi informacje na temat
swojej małej ojczyzny, dzieli się nimi
z innymi uczniami (opowiada

– d ostrzega podobną wymowę
wiersza Gałczyńskiego i utworu
wykonywanego przez współczesnego rapera
– wykazuje podobieństwo postaw autorów wobec symboli narodowych
–w
 ie, czym jest porównanie poetyckie, wskazuje je w tekście
–w
 yjaśnia znaczenie porównań w budowaniu nastroju utworów, w ich
odbiorze
– p oprawnie tworzy własne porównania związane z polską flagą, barwami narodowymi
– u czestniczy w organizacji dnia
poświęconego polskim symbolom
narodowym
– barwnie opisuje ustnie przedmioty
i miejsca przedstawione na fotografiach
– korzystając z różnych źródeł, gromadzi
informacje na temat najważniejszych
polskich odznaczeń państwowych, systematyzuje te informacje i wykorzystuje
w sposób twórczy
– korzystając ze słowników języka polskiego i słownika wyrazów obcych,
wyjaśnia znaczenie słów związanych
z wystawiennictwem i muzealnictwem
– aktywnie pracuje w grupie, uczestnicząc
w przygotowaniu prezentacji wybranego muzeum
– pisze notatkę na temat wybranego
muzeum według planu
– gromadzi informacje na temat swojej
małej ojczyzny, dzieli się nimi z innymi
uczniami (barwnie opowiada

– dostrzega podobną wymowę wiersza
Gałczyńskiego i utworu wykonywanego
przez współczesnego rapera
– wykazuje podobieństwo postaw autorów wobec symboli narodowych
– wie, czym jest porównanie poetyckie,
wskazuje je w tekście
– wyjaśnia znaczenie porównań w budowaniu nastroju utworów, w ich odbiorze
– poprawnie tworzy własne porównania
związane z polską flagą, barwami narodowymi
– aktywnie uczestniczy w organizacji
dnia poświęconego polskim symbolom
narodowym

Ocenianie

29

30

45.

44.

Lp.

I, 1: 1), 2), 7); II, 2: 2), 7), 8);
III, 1: 1), 7), 8)
– Edmund Niziurski, Awantura w Niekłaju [podręcznik, s. 115–117]
– plan wydarzeń

Kto z kim walczył pod
Grunwaldem?

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– c zyta w skupieniu fragment opowiadania
–w
 skazuje wydarzenie historyczne,
do którego nawiązuje tekst opowiadania
– z reguły trafnie oddziela fakty
odnoszące się do prawdy historycznej od faktów będących fikcją
literacką
– z pomocą nauczyciela pisze
w punktach przebieg bitwy
– z apoznaje się z nagraniem filmowym z inscenizacji bitwy pod
Grunwaldem

na ocenę dopuszczającą

– czyta w skupieniu fragment
opowiadania
– wskazuje wydarzenie historyczne,
do którego nawiązuje tekst opowiadania
– wskazuje fakty odnoszące się
do prawdy historycznej i będące
fikcją literacką
– podejmuje próbę odtworzenia
w punktach przebiegu bitwy
– zapoznaje się z nagraniem filmowym z inscenizacji bitwy pod
Grunwaldem
– wypowiada się ogólnikowo na temat organizowania rekonstrukcji
historycznych wydarzeń z dziejów
Polski

opowiada o ciekawostkach historycznych związanych z regionem,
ogólnikowo opisuje lokalne zabytki
itd.)

na ocenę
dostateczną

– czyta w skupieniu fragment opowiadania
– wypowiada się ogólnikowo na
temat wydarzenia historycznego,
do którego nawiązuje tekst opowiadania
– z reguły poprawnie wskazuje fakty
odnoszące się do prawdy historycznej i będące fikcją literacką
– w oparciu o tekst wymienia postaci
historyczne
– w oparciu o tekst odtwarza w punktach przebieg bitwy
– zapoznaje się z nagraniem filmowym z inscenizacji bitwy pod
Grunwaldem
– wypowiada się na temat organizowania rekonstrukcji historycznych
wydarzeń z dziejów Polski, stara się
uargumentować swoją opinię na
ten temat
– korzystając z instrukcji, tworzy
w punktach plan inscenizacji wybranego wydarzenia historycznego
(posiłkuje się różnymi źródłami
informacji)

o ciekawostkach historycznych
związanych z regionem, opisuje
lokalne zabytki itd.)

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta w skupieniu fragment opowiadania
– wypowiada się na temat wydarzenia
historycznego, do którego nawiązuje
tekst opowiadania
– poprawnie wskazuje fakty odnoszące
się do prawdy historycznej i będące
fikcją literacką
– w oparciu o tekst wymienia postaci
historyczne
– w oparciu o tekst samodzielnie odtwarza w punktach przebieg bitwy
– zapoznaje się z nagraniem filmowym
z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem
– wypowiada się na temat organizowania
rekonstrukcji historycznych wydarzeń
z dziejów Polski, argumentuje swoją
opinię na ten temat
– korzystając z instrukcji, tworzy w punktach plan inscenizacji wybranego
wydarzenia historycznego (posiłkuje się
różnymi źródłami informacji)

o ciekawostkach historycznych związanych z regionem, ciekawie opisuje
lokalne zabytki itd.)

na ocenę
bardzo dobrą
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47.

46.

I, 1: 2), 3), 4), 8); III, 1: 8), 9), 10)
– Antoni Słonimski, Polska
[podręcznik, s. 122–123]

Ojczyzna nasza – Polska.

I, 3: 1), 2), 3), 4); III, 2: 2), 3)
[podręcznik, s. 118–120,
zeszyt ćwiczeń]
– zdanie
– równoważnik zdania
– zdanie nierozwinięte
– zdanie rozwinięte
– wyraz określany
– wyraz określający

Dodajemy określenia,
czyli budujemy zdania
rozwinięte.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wskazuje temat utworu
– w odniesieniu do przykładów
podejmuje próbę udowodnienia
niejednoznaczności pojęcia Polska
– świadomie posługuje się słowami
patriotyzm i patriota
– przygotowuje się do recytacji
wiersza

– zauważa różnicę między dwoma
tekstami wyrażającymi te same
treści
– wie, czym jest wyraz określany,
a czym wyraz określający
– podejmuje częściowo udane próby
wskazania w zdaniach wyrazów
określanych i określających, w budowie zdań odwzorowuje szablony
– rozumie określenie jako wyraz lub
wyrażenie wnoszące dodatkowe
informacje o podmiocie lub orzeczeniu
– wie, czym jest zdanie rozwinięte
– tworzy zdania rozwinięte na kanwie
zdań nierozwiniętych

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wskazuje temat utworu, próbuje
określić podmiot liryczny i adresata
utworu
– wypowiada się ogólnikowo na
temat trudności związanych
z jednoznacznym zdefiniowaniem
pojęcia Polska
– podejmuje próbę uargumentowania
swojego stanowiska
– świadomie posługuje się słowami
patriotyzm i patriota
– przygotowuje się do recytacji
wiersza

– z auważa różnicę między dwoma
tekstami wyrażającymi te same
treści
–w
 ie, czym jest zdanie rozwinięte,
z reguły rozpoznaje je w tekście
–w
 ie, czym jest wyraz określany,
a czym wyraz określający
– z reguły poprawnie wskazuje w prostych zdaniach wyrazy określane
i określające
– r ozumie określenie jako wyraz lub
wyrażenie wnoszące dodatkowe
informacje o podmiocie lub orzeczeniu
– t worzy zdania rozwinięte na kanwie
zdań nierozwiniętych

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– interpretuje tekst, poprawnie wskazując temat utworu, krótko wypowiadając się na temat podmiotu
lirycznego i adresata utworu
– wypowiada się krótko na temat
trudności związanych z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia Polska
– argumentuje swoje stanowisko,
z reguły cytując właściwe fragmenty
utworu
– świadomie posługuje się słowami
patriotyzm i patriota
– przygotowuje się do recytacji
wiersza

– p orównuje dwa teksty wyrażające
te same treści: zbudowane ze zdań
i równoważników zdań, dostrzega
różnice
–w
 ie, czym jest zdanie rozwinięte
–w
 ie, czym jest wyraz określany,
a czym wyraz określający
– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach wyrazy określane i określające
– r ozumie określenie jako wyraz lub
wyrażenie wnoszące dodatkowe
informacje o podmiocie lub orzeczeniu
– t worzy zdania rozwinięte na kanwie
zdań nierozwiniętych
– o cenia przydatność zdań nierozwiniętych i rozwiniętych w zależności
od typu (gatunku) wypowiedzi
(np. relacja, telegram)

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– interpretuje tekst, poprawnie wskazując
temat utworu, wypowiadając się na temat podmiotu lirycznego i określając
adresata utworu
– wypowiada się rzeczowo na temat
trudności związanych z jednoznacznym
zdefiniowaniem pojęcia Polska
– argumentuje swoje stanowisko, cytując
właściwe fragmenty utworu
– świadomie posługuje się słowami
patriotyzm i patriota
– przygotowuje się do recytacji wiersza

– porównuje dwa teksty wyrażające te
same treści: zbudowane ze zdań i równoważników zdań, dostrzega i wskazuje
różnice
– wie, czym jest zdanie rozwinięte
– wie, czym jest wyraz określany, a czym
wyraz określający
– bezbłędnie wskazuje w zdaniach wyrazy
określane i określające
– rozumie określenie jako wyraz lub wyrażenie wnoszące dodatkowe informacje
o podmiocie lub orzeczeniu
– prawidłowo tworzy zdania rozwinięte
na kanwie zdań nierozwiniętych
– ocenia przydatność zdań nierozwiniętych i rozwiniętych w zależności od
typu (gatunku) wypowiedzi (np. relacja,
telegram), stosuje je w tekstach

Ocenianie

31

32

49.

48.

Lp.

I, 1: 1), 2), 3), 4); I, 3: 1), 2), 3);
II, 2: 4), 5)
[podręcznik, s. 125–128]
– podmiot
– orzeczenie
– związek główny zdania

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 3.

I, 1: 4); II, 2: 1); III, 1: 1)
[podręcznik, s. 124]
– logo
– slogan

Dobre, bo polskie! Porozmawiajmy o symbolach
narodowych używanych
w promocji i reklamie.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta w skupieniu tekst pisany
prozą
– podejmuje próby wyszukania w tekście potrzebnych informacji
– wie, czym jest związek główny
zdania, na podstawie przykładu
podejmuje próby wskazania go
w zdaniu
– wie, czym jest podmiot, w oparciu
o przykład podejmuje próby wskazania go w zdaniu

– wie, czym jest logo
– wie, czym jest slogan
– wypowiada się ogólnikowo na temat wykorzystania w logo różnych
symboli, np. symboli narodowych
– tworzy przy użyciu różnych technik
projekt logo promującego Polskę
lub produkty pochodzące z Polski
– z pomocą nauczyciela lub na podstawie wzoru podejmuje próbę
utworzenia hasła promocyjnego
– uczestniczy w wystawie prezentującej prace klasowe (logo i hasła
reklamowe)

na ocenę dopuszczającą

– c zyta w skupieniu tekst pisany
prozą
– z reguły wyszukuje w tekście właściwe informacje dotyczące poleceń
–w
 ie, czym jest związek główny
zdania, podejmuje próby wskazania
go w zdaniu
–w
 ie, czym jest podmiot, podejmuje udane próby jego wskazania
w zdaniu
–w
 ie, czym jest orzeczenie, podejmuje próby wskazania go w zdaniu

na ocenę
dobrą

– c zyta w skupieniu i ze zrozumieniem tekst pisany prozą
–w
 yszukuje w tekście informacje
dotyczące poleceń
– z reguły poprawnie wskazuje związek główny zdania
– z reguły prawidłowo wskazuje
podmiot
– z reguły prawidłowo wskazuje
orzeczenie
– z reguły prawidłowo przyporządkowuje określenia do podmiotu

– wie, czym jest logo
– omawia znaczenie logo jako komunikatu (znak rozpoznawczy, marka,
symbol)
– komentuje sens wykorzystania
w logo symboli narodowych, wyraża
własną opinię na ten temat
– tworzy przy użyciu różnych technik
projekt logo promującego Polskę
lub produkty pochodzące z Polski
– wie, czym jest hasło reklamowe
(slogan)
– tworzy hasło promocyjne (slogan)
– uczestniczy w organizacji wystawy
prezentującej prace klasowe (logo
i hasła reklamowe)

Uczeń:
– wie, czym jest logo
– wie, jaki jest sens wykorzystania
w logo symboli narodowych, próbuje wyrazić własną opinię na ten
temat
– tworzy przy użyciu różnych technik
projekt logo promującego Polskę
lub produkty pochodzące z Polski
– wie, czym jest hasło reklamowe
(slogan)
– podejmuje próbę utworzenia hasła
promocyjnego (sloganu)
– uczestniczy w organizacji wystawy
prezentującej prace klasowe (logo
i hasła reklamowe)

na ocenę
dostateczną
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– czyta w skupieniu i ze zrozumieniem
tekst pisany prozą
– wyszukuje w tekście informacje dotyczące poleceń
– poprawnie wskazuje związek główny
zdania
– prawidłowo wskazuje podmiot
– prawidłowo wskazuje orzeczenie
– prawidłowo przyporządkowuje określenia do podmiotu
– poprawnie przyporządkowuje określenia
do orzeczenia

– wie, czym jest logo
– omawia znaczenie logo jako komunikatu
(znak rozpoznawczy, marka, symbol)
– umiejętnie komentuje sens wykorzystania w logo symboli narodowych, wyraża
własną opinię na ten temat
– samodzielnie tworzy przy użyciu
różnych technik projekt logo promującego Polskę lub produkty pochodzące
z Polski
– wie, czym jest hasło reklamowe (slogan)
– tworzy hasło promocyjne (slogan)
– rozważa możliwość wykorzystania
w funkcji haseł promocyjnych cytatów
literackich
– aktywnie uczestniczy w organizacji
wystawy prezentującej prace klasowe
(logo i hasła reklamowe)

na ocenę
bardzo dobrą
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50.

49.

I, 1: 2), 8); I, 2; II, 2: 1), 2), 3), 9),
11); III, 1: 1), 2), 5), 6), 7);
III, 2: 5), 6), 7)
– Helena Adamczewska,
P’an-ku – twórca kosmosu
– Jan Parandowski, Narodziny świata
[podręcznik, s. 129–132,
135–138]
– mit
– mitologia
– plan wydarzeń

Kulturowy spór o początek, czyli różne teorie
o powstaniu świata
i człowieka.

– wie, czym jest mit
– wie, czym jest mitologia
– przedstawia główny temat tekstu
– dostrzega wieloznaczność wyrazów
– uczestniczy w pantomimie
– zna zwyczaje ludowe związane
z narodzinami i życiem
– uczestniczy w zespołowym tworzeniu planu wydarzeń
– podejmuje próbę napisania krótkiego tekstu, w którym przedstawi
własną teorię na temat powstania
świata i człowieka
– z pomocą nauczyciela odczytuje
metaforyczne (symboliczne) sensy
atrybutów bogów greckich
– wyszukuje w internecie informacje
na temat imion starożytnych bogów
greckich, o których wspomina mit
o powstaniu świata
– wie, do czego służy słownik
wyrazów obcych

– wie, czym jest orzeczenie, na podstawie przykładu próbuje wskazać
je w zdaniu
– podejmuje próby przyporządkowania określeń do podmiotu
i orzeczenia
– wie, czym jest zdanie, a czym równoważnik zdania
– wie, czym są: epitet, porównanie,
refren
– odróżnia epitet od porównania

– wie, czym jest mit
– wie, czym jest mitologia
– przedstawia główny temat tekstu
– wymienia wątki poboczne tekstu
– dostrzega wieloznaczność wyrazów
– dostrzega związki słowotwórcze
między niektórymi wyrazami użytymi w tekście
– uczestniczy w pantomimie
– zna zwyczaje ludowe związane
z narodzinami i życiem
– podejmuje próbę napisania w oparciu o wzór szczegółowego planu
wydarzeń
– pisze krótki tekst, w którym przedstawia własną teorię na temat
powstania świata i człowieka
– częściowo odczytuje metaforyczne
(symboliczne) sensy atrybutów
bogów greckich
– wyszukuje w internecie informacje
na temat imion starożytnych bogów
greckich, o których wspomina mit
o powstaniu świata

Świat mitów

– podejmuje częściowo udane próby
przyporządkowania określeń do
podmiotu i orzeczenia
– zasadniczo trafnie odróżnia zdanie
od równoważnika zdania
– wie, czym są: epitet, porównanie,
refren
– podejmuje próby wskazania w tekstach epitetów i porównań

– wie, czym jest mit
– wie, czym jest mitologia
– czyta tekst na głos – wyraźnie
i wyraziście
– poprawnie przedstawia główny
temat tekstu
– wymienia wątki poboczne tekstu
– streszcza tekst ustnie, zachowując
chronologię wydarzeń przedstawionych w tekście
– dostrzega wieloznaczność wyrazów
– dostrzega związki słowotwórcze
między niektórymi wyrazami użytymi w tekście
– uczestniczy w pantomimie
– w oparciu o własne doświadczenia
i wiadomości zawarte w podręczniku wypowiada się skrótowo na
temat zwyczajów ludowych związanych z narodzinami i życiem
– pisze szczegółowy plan wydarzeń
– pisze tekst, w którym przedstawia
własną teorię na temat powstania
świata i człowieka

– z reguły poprawnie przyporządkowuje określenia do orzeczenia
– zasadniczo trafnie odróżnia zdanie
od równoważnika zdania
– poprawnie rozumie terminy literackie: epitet, porównanie, refren
– wskazuje w tekstach refren, epitety
i porównania

– wie, czym jest mit
– wie, czym jest mitologia
– c zyta tekst na głos – wyraźnie i wyraziście
– poprawnie przedstawia główny temat
tekstu
– prezentuje wątki poboczne tekstu
– streszcza tekst ustnie, zachowując
chronologię wydarzeń przedstawionych
w tekście
– dostrzega wieloznaczność wyrazów
– dostrzega związki słowotwórcze między
wyrazami z tekstu
– uczestniczy w pantomimie
– w oparciu o własne doświadczenia
i wiadomości zawarte w podręczniku
barwnie opowiada o zwyczajach ludowych związanych z narodzinami i życiem
– pisze szczegółowy plan wydarzeń
– samodzielnie pisze tekst, w którym
przedstawia własną teorię na temat
powstania świata i człowieka
– poprawnie odczytuje metaforyczne
(symboliczne) sensy atrybutów bogów
greckich

– trafnie odróżnia zdanie od równoważnika zdania
– poprawnie rozumie terminy literackie:
epitet, porównanie, refren
– wskazuje w tekstach refren, epitety
i porównania

Ocenianie

33

34

51.

50.

Lp.

I, 1: 1); II, 1: 1); II, 2: 1), 5);
III, 1: 9)
– Józef Ratajczak, Aby nas
nie obudzić
[podręcznik, s. 134, zeszyt
ćwiczeń]
– wiersz biały

Świat, jakiego nie znamy.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, czym jest wiersz biały
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– określa nastrój tekstu
– przedstawia krótko własne myśli
i uczucia związane z odbiorem
wiersza

na ocenę dopuszczającą

– wie, czym jest wiersz biały
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta głośno tekst poetycki
– dostrzega elementy animizacji
świata przedstawionego w utworze
(ale nie nazywa zjawiska)
– trafnie określa nastrój tekstu
– przedstawia krótko własne myśli
i uczucia związane z odbiorem
wiersza
– zwraca uwagę na nagromadzenie
w utworze głosek miękkich

– korzysta ze słownika wyrazów
obcych przy wyjaśnianiu znaczeń
leksemów wywodzących się z języka greckiego

na ocenę
dostateczną

– wie, czym jest wiersz biały
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– czyta głośno i wyraziście tekst
poetycki
– dostrzega elementy animizacji
świata przedstawionego w utworze
(ale nie nazywa zjawiska)
– wypowiada się krótko na temat
nastroju utworu, trafnie określa
nastrój tekstu

– z reguły poprawnie odczytuje
metaforyczne (symboliczne) sensy
atrybutów bogów greckich
– na podstawie tekstu głównego
i przypisów z reguły prawidłowo
wyjaśnia znaczenia wyrazów i wyrażeń związanych z greckim mitem
o powstaniu świata
– wyszukuje w internecie informacje
na temat imion starożytnych bogów
greckich, o których wspomina mit
o powstaniu świata – zwraca uwagę
na częstotliwość wykorzystania nazw
osobowych w funkcji nazw firm
– korzysta ze słownika wyrazów
obcych przy wyjaśnianiu znaczeń
leksemów wywodzących się z języka greckiego

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– wie, czym jest wiersz biały
– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta głośno i wyraziście tekst poetycki
– dostrzega animizację świata przedstawionego w utworze (ale nie nazywa
zjawiska)
– wypowiada się na temat nastroju utworu, trafnie określa nastrój tekstu
– przedstawia własne myśli i uczucia
związane z odbiorem wiersza

– na podstawie tekstu głównego i przypisów wyjaśnia znaczenia wyrazów
i wyrażeń związanych z greckim mitem
o powstaniu świata
– wyszukuje w internecie informacje
na temat imion starożytnych bogów
greckich, o których wspomina mit
o powstaniu świata – zwraca uwagę
na częstotliwość wykorzystania nazw
osobowych w funkcji nazw firm
– korzysta ze słownika wyrazów obcych
przy wyjaśnianiu znaczeń leksemów
wywodzących się z języka greckiego

na ocenę
bardzo dobrą
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53.

52.

51.

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 3), 6)
[podręcznik, s. 143–145,
zeszyt ćwiczeń]

O tym, jak wyrazy wiążą
się w zdanie.

I, 1: 1), 2), 3), 8); II, 2: 1), 2), 3);
III, 1: 1), 3), 8)
– Leopold Staff, Niebo
w nocy

Co poeci sądzą o poznaniu
świata?

– rozwija zdania poprzez dodawanie
określeń
– wie, czym jest związek główny
zdania
– wie, czym jest związek poboczny
zdania

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– przedstawia krótko własne spostrzeżenia i skojarzenia na temat
nieba oglądanego nocą i za dnia
– słucha nagrania piosenki Pięknie żyć
– wypowiada się ogólnikowo
na temat treści utworu
– podejmuje próbę zredagowania
pytań związanych z egzystencją
człowieka

– r ozwija zdania poprzez dodawanie
określeń (dopełnień, przydawek,
okoliczników)
– d ostrzega związek współrzędny
między podmiotem i orzeczeniem

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– przedstawia krótko własne spostrzeżenia i skojarzenia na temat
nieba oglądanego nocą i za dnia
– podejmuje próbę wyjaśnienia
użytego w tekście wyrażenia
to przechodzi własne pojęcie
– słucha nagrania piosenki Pięknie żyć
– wypowiada się ogólnikowo
na temat treści utworu
– redaguje szablonowe pytania
związane z egzystencją człowieka
i możliwościami poznania świata
przez człowieka

– r ozwija zdania poprzez dodawanie
określeń (dopełnień, przydawek,
okoliczników)
– d ostrzega związek współrzędny
między podmiotem i orzeczeniem

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– przedstawia własne spostrzeżenia
i skojarzenia na temat nieba oglądanego nocą i za dnia
– prezentuje własne spostrzeżenia
związane z udziałem w wyimaginowanej sytuacji (stąpanie po Drodze
Mlecznej)
– dostrzega grę słów – wykorzystanie
przez poetę przenośni w wyrażeniu
to przechodzi własne pojęcie
– poprawnie wyjaśnia znaczenie
metaforyczne sformułowania
– słucha z uwagą nagrania piosenki
Pięknie żyć
– wypowiada się ogólnikowo
na temat treści utworu i jego związku z wierszem Staffa oraz poznanymi mitami
– redaguje pytania związane z egzystencją człowieka i możliwościami
poznania świata przez człowieka

– przedstawia krótko własne myśli
i uczucia związane z odbiorem
wiersza
– zwraca uwagę na nagromadzenie w utworze głosek miękkich,
częściowo dostrzega związek tego
z budowaniem nastroju utworu
i przedstawianą treścią

– rozwija zdania poprzez dodawanie
określeń (dopełnień, przydawek,
okoliczników)
– dostrzega związek współrzędny między
podmiotem i orzeczeniem

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– przedstawia własne spostrzeżenia
i skojarzenia na temat nieba oglądanego
nocą i za dnia
– prezentuje własne spostrzeżenia związane z udziałem w wyimaginowanej
sytuacji (stąpanie po Drodze Mlecznej)
– dostrzega grę słów – wykorzystanie
przez poetę przenośni w wyrażeniu
to przechodzi własne pojęcie
– poprawnie wyjaśnia znaczenie metaforyczne sformułowania, podaje przykłady użycia związku frazeologicznego
– słucha z uwagą nagrania piosenki
Pięknie żyć
– wypowiada się na temat treści utworu
i jego związku z wierszem Staffa oraz
poznanymi mitami
– redaguje niestandardowe pytania związane z egzystencją człowieka i możliwościami poznania świata przez człowieka

– dostrzega związek nagromadzenia
w utworze głosek miękkich z budowaniem nastroju utworu i przedstawianą
treścią

Ocenianie

35

36

54.

53.

Lp.

I, 1: 1), 2), 4), 7); II, 2: 9), 11)
– Clive Staples Lewis,
Stworzenie Narnii
[podręcznik, s. 146–147]

Poznajemy okoliczności
powstania krainy zwanej
Narnią.

– związki poboczne
w zdaniu
– podmiot
– orzeczenie
– związek główny zdania

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– c zyta w skupieniu tekst (fragment
powieści)
– p odejmuje próby odpowiedzi
na pytania do tekstu, wyszukując
w nim potrzebnych informacji
– z pomocą nauczyciela określa
elementy świata przedstawionego
w utworze
– o gólnikowo opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

– podejmuje próby poprawnej rozbudowy zdania o określenia

na ocenę dopuszczającą

– c zyta w skupieniu tekst (fragment
powieści)
– z reguły poprawnie odpowiada
na pytania do tekstu, odnajdując
w nim potrzebne informacje
– p odejmuje próbę ustalenia elementów świata przedstawionego
w utworze
– opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

na ocenę
dobrą

– czyta w skupieniu tekst (fragment
powieści)
– poprawnie odpowiada na pytania
do tekstu, wyszukując w nim
potrzebne informacje
– trafnie ustala większość elementów
świata przedstawionego w utworze
– opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

– dostrzega związek podrzędności
między wyrazem określanym
i określającym
– zauważa rolę spójników w uzupełnianiu zdań wyrazami określającymi
– z reguły poprawnie buduje związki
poboczne zdań, dodając do wypowiedzeń określenia
– z reguły poprawnie wynotowuje
z tekstu związki wyrazowe podrzędne i współrzędne
– definiuje związek główny zdania
jako związek podmiotu i orzeczenia (związek główny zdania) i jako
związek współrzędny
– z reguły poprawnie wskazuje
w zdaniach współrzędne związki
wyrazowe
– z reguły prawidłowo wskazuje
w zdaniach podrzędne związki
wyrazowe (związki poboczne)

Uczeń:
– dostrzega związek podrzędności
między wyrazem określanym
i określającym
– z reguły używa właściwych spójników przy uzupełnianiu zdań wyrazami określającymi
– z reguły poprawnie rozbudowuje
zdania o określenia
– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach podrzędne i współrzędne
związki wyrazowe

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta w skupieniu tekst (fragment
powieści)
– poprawnie odpowiada na pytania
do tekstu, wyszukując w nim potrzebne
informacje
– trafnie ustala elementy świata przedstawionego w utworze
– barwnie opowiada o wydarzeniach
przedstawionych w utworze

– dostrzega związek podrzędności między
wyrazem określanym i określającym
– zauważa rolę spójników w uzupełnianiu
zdań wyrazami określającymi
– poprawnie buduje związki poboczne zdań, dodając do wypowiedzeń
określenia
– poprawnie wynotowuje z tekstu związki
wyrazowe podrzędne i współrzędne
– definiuje związek główny zdania jako
związek podmiotu i orzeczenia (związek
główny zdania) i jako związek współrzędny
– poprawnie wskazuje w zdaniach współrzędne związki wyrazowe
– prawidłowo wskazuje w zdaniach
podrzędne związki wyrazowe (związki
poboczne)

na ocenę
bardzo dobrą
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56.

55.

54.

Kto się żmii boi?

I, 1: 1), 2), 4); II, 2: 1), 3)
– scenariusz miniatury
teatralnej Demeter i Kora
– mit o Demeter i Korze
(według dowolnego wydania mitów greckich)
[podręcznik, s. 148–152]
– scenariusz teatralny
– tekst główny utworu
dramatycznego
– tekst poboczny, didaskalia

Mityczna historia rozłąki
córki z matką.

– zna zasady ortograficzne dotyczące
pisowni -i, -ji, -ii w zakończeniach
rzeczowników rodzaju żeńskiego

– czyta tekst z podziałem na role
– słucha tekstu czytanego przez
innych uczniów
– pod kierunkiem nauczyciela
porównuje tekst właściwy (mit)
z napisanym na jego podstawie
scenariuszem – na tej podstawie
dostrzega różnice w zakresie treści,
kompozycji i sposobu zapisu obu
tekstów
– wie, czym jest tekst główny
w utworze dramatycznym
– wie, czym jest tekst poboczny
(didaskalia) w utworze dramatycznym

– przedstawia w formie plastycznej
świat ukazany w utworze literackim,
posługując się dowolną techniką

– zna zasady ortograficzne dotyczące
pisowni -i, -ji, -ii w zakończeniach
rzeczowników rodzaju żeńskiego

– czyta tekst z podziałem na role
– słucha tekstu czytanego przez
innych uczniów
– podejmuje próby odczytania wypowiedzi bohaterów utworu
– dostrzega uniwersalny i ponadczasowy charakter problemu poruszonego w tekście
– porównuje tekst właściwy (mit)
z napisanym na jego podstawie
scenariuszem – zauważa różnice
w zakresie treści, kompozycji
i w sposobie zapisu obu tekstów
– wie, czym jest tekst główny
w utworze dramatycznym
– wie, czym jest tekst poboczny
(didaskalia) w utworze dramatycznym, zna jego znaczenie
– uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji mitu (na podstawie miniatury
zawartej w podręczniku)

– podejmuje próbę wyjaśnienia cytatu (interpretuje cytat) w kontekście
całości utworu
– przedstawia w formie plastycznej
świat ukazany w utworze literackim,
posługując się dowolną techniką

– zna zasady ortograficzne dotyczące
pisowni -i, -ji, -ii w zakończeniach
rzeczowników

– czyta tekst z podziałem na role
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez innych uczniów
– z reguły trafnie interpretuje wypowiedzi bohaterów utworu
– dostrzega uniwersalny i ponadczasowy charakter problemu poruszonego w tekście
– porównuje tekst właściwy (mit)
z napisanym na jego podstawie
scenariuszem – wskazuje główne
różnice w zakresie treści, kompozycji i w sposobie zapisu
– wie, czym jest tekst główny
w utworze dramatycznym
– wie, czym jest tekst poboczny
(didaskalia) w utworze dramatycznym, zna jego znaczenie
– uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji mitu (na podstawie miniatury
zawartej w podręczniku)

– dostrzega związek treściowy między fragmentem Opowieści z Narnii
i poznanymi mitami na temat
powstania świata
– wyjaśnia znaczenie cytatu (interpretuje cytat) w kontekście całości
utworu
– przedstawia w formie plastycznej
świat ukazany w utworze literackim,
posługując się dowolną techniką

– zna zasady ortograficzne dotyczące
pisowni -i, -ji, -ii w zakończeniach
rzeczowników

– czyta tekst z podziałem na role
– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innych uczniów
– trafnie interpretuje wypowiedzi bohaterów utworu
– dostrzega uniwersalny i ponadczasowy
charakter problemu poruszonego w tekście, wskazuje inne teksty odnoszące się
do zagadnienia
– porównuje tekst właściwy (mit) z napisanym na jego podstawie scenariuszem
– wskazuje różnice w treści
– porównuje tekst pisany prozą z tekstem
scenariusza – wskazuje różnice w budowie tekstu, sposobie zapisu, kompozycji
– wie, czym jest tekst główny w utworze
dramatycznym
– wie, czym jest tekst poboczny (didaskalia) w utworze dramatycznym, zna
jego rolę
– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu
inscenizacji mitu (na podstawie miniatury zawartej w podręczniku), bierze
udział w przedstawieniu

– dostrzega związek treściowy między
fragmentem Opowieści z Narnii
i poznanymi mitami na temat powstania
świata, wypowiada się na ten temat
– poprawnie wyjaśnia znaczenie cytatu
(interpretuje cytat) w kontekście całości
utworu
– przedstawia w formie plastycznej świat
ukazany w utworze literackim, posługując się dowolną techniką

Ocenianie

37

38

58.

57.

56.

Lp.

Jak Indianie wyjaśniali
pochodzenie człowieka?

I, 1: 1), 4), 7), 8), 9); II, 2: 9), 10)
– Grzegorz Kasdepke, Nasz
przyjaciel Prometeusz
[podręcznik, s. 157–161]

Poznajmy starogrecką
wersję historii pochodzenia człowieka.

I, 3: 3), 4); III, 2: 3), 5)
– Agnieszka Frączek, Pięciu
kowboi i rycerz w zbroi
[podręcznik, s. 153–156,
zeszyt ćwiczeń]
– pisownia -i, -ji, -ii w zakończeniach rzeczowników
rodzaju żeńskiego

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta w skupieniu tekst – legendę
indiańską

– c zyta w skupieniu tekst (współczesną wersję mitu o Prometeuszu)
– z pomocą nauczyciela pisze krótki
opis postaci
– p odejmuje próbę oceny postępowania bohatera utworu
– n a podstawie instrukcji i z pomocą
nauczyciela charakteryzuje ustnie
bohatera literackiego
– k orzystając z różnych źródeł
informacji, gromadzi wiadomości na temat innych bohaterów
mitologii, o których mowa w micie
o Prometeuszu
– r ozumie częściowo przenośne znaczenia określeń czyn prometejski
i postawa prometejska

– często myli zasady dotyczące
pisowni

na ocenę dopuszczającą

– czyta w skupieniu tekst – legendę
indiańską

– czyta w skupieniu tekst (współczesną wersję mitu o Prometeuszu)
– podejmuje próbę pisemnego opisu
postaci
– trafnie ocenia postępowanie bohatera utworu, starając się uzasadnić
swoją opinię
– podejmuje próbę scharakteryzowania ustnie bohatera literackiego
zgodnie z instrukcją
– korzystając z różnych źródeł
informacji, gromadzi wiadomości na temat innych bohaterów
mitologii, o których mowa w micie
o Prometeuszu
– rozumie przenośne znaczenia określeń czyn prometejski i postawa
prometejska

– czasem myli zasady pisowni takich
zakończeń w rzeczownikach

na ocenę
dostateczną

– czyta w skupieniu tekst – legendę
indiańską

– czyta w skupieniu tekst (współczesną wersję mitu o Prometeuszu)
– tworzy pisemny opis postaci,
wykorzystując informacje zawarte
w tekście
– trafnie ocenia postępowanie bohatera utworu
– uzasadnia krótko swoją opinię
na temat postępowania bohatera
– charakteryzuje ustnie bohatera
literackiego, postępując według
instrukcji
– korzystając z różnych źródeł informacji, gromadzi wiadomości
na temat innych bohaterów
mitologii, o których mowa w micie
o Prometeuszu
– rozumie przenośne znaczenia określeń czyn prometejski i postawa
prometejska

– z reguły zapisuje formy wyrazowe
zgodnie z zasadami ortograficznymi
– z reguły tworzy poprawne formy
D., C. i Msc. liczby pojedynczej
rzeczowników pospolitych rodzaju
żeńskiego zakończonych na -ja
– z reguły tworzy poprawne formy D.,
C. i Msc. liczby pojedynczej żeńskich
nazw własnych zakończonych na -ja

Uczeń:

na ocenę
dobrą
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– czyta w skupieniu tekst – legendę
indiańską

– czyta w skupieniu tekst (współczesną
wersję mitu o Prometeuszu)
– samodzielnie tworzy pisemny opis
postaci, odwołując się do informacji
zawartych w tekście
– trafnie ocenia postępowanie bohatera
utworu
– uzasadnia swoją opinię na temat postępowania bohatera
– charakteryzuje ustnie bohatera literackiego, postępując według instrukcji
– korzystając z różnych źródeł informacji,
gromadzi wiadomości na temat innych
bohaterów mitologii, o których mowa
w micie o Prometeuszu
– zna i rozumie przenośne znaczenia określeń czyn prometejski i postawa prometejska, potrafi zastosować je zgodnie
z ich sensami

– zapisuje formy wyrazowe zgodnie
z zasadami ortograficznymi
– tworzy poprawne formy D., C. i Msc.
liczby pojedynczej rzeczowników pospolitych rodzaju żeńskiego zakończonych na -ja
– tworzy poprawne formy D., C. i Msc.
liczby pojedynczej żeńskich nazw
własnych zakończonych na -ja

na ocenę
bardzo dobrą
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59.

58.

– wie, czym są wyrazy określane,
a czym wyrazy określające
– z pomocą nauczyciela wskazuje
w wyrażeniach wyrazy określające
i określane
– wie, czym jest podmiot i jaką zwykle częścią mowy jest wyrażony
– wie, czym jest orzeczenie i jaką
częścią mowy jest wyrażone
– buduje logiczne zdania z rozsypanki
wyrazowej
– z pomocą nauczyciela lub
na podstawie wzoru rozwija grupę
orzeczenia i podmiotu poprzez
dodawanie określeń

Jeszcze raz o związkach
wyrazowych w zdaniu.
Grupa podmiotu i grupa
orzeczenia.

I, 3: 1), 2); III, 2: 3)
[podręcznik, s. 168–170,
zeszyt ćwiczeń]
– grupa podmiotu
– grupa orzeczenia

– z pomocą nauczyciela buduje
pytania do tekstu, związane z elementami świata przedstawionego
w utworze i głównym tematem
tekstu
– z pomocą nauczyciela uzupełnia
tabelę informacjami na temat
wyglądu i cech charakteru bohaterów utworu
– nieprecyzyjnie opowiada historię
opisaną w tekście
– przywołuje poznane już teksty
związane z zagadnieniem

I, 1: 1), 2), 4), 9); I, 2; II, 2: 9),
10), 11); II, 3: 1); III, 1: 3)
– Sat-Okh, Powstanie
człowieka
[podręcznik, s. 162–167]

– tworzy związki wyrazowe, z reguły
poprawnie wskazując wyrazy określane i określające
– z reguły prawidłowo wskazuje
w zdaniach podmioty i orzeczenia
– z reguły trafnie wskazuje w zdaniach związki główne
– z reguły poprawnie wypisuje ze
zdań związki poboczne (podrzędne)
– buduje logiczne zdania z rozsypanki
wyrazowej
– podejmuje samodzielne próby
rozwijania grupy orzeczenia i podmiotu poprzez dodawanie określeń

– podejmuje próbę zbudowania pytań
do tekstu, związanych z elementami
świata przedstawionego w utworze,
głównym tematem tekstu i wątkami
pobocznymi
– stara się samodzielnie uzupełnić
tabelę informacjami na temat wyglądu i cech charakteru bohaterów
utworu
– opowiada krótko własnymi słowami
historię opisaną w tekście
– przywołuje poznane już teksty
związane z zagadnieniem
– w oparciu o informacje zawarte
w internecie podejmuje próbę napisania krótkiego tekstu mającego
na celu zachęcić innych do udziału
w wycieczce pod tytułem Indiańskim szlakiem

– poprawnie tworzy związki wyrazowe, z reguły poprawnie wskazując
wyrazy określane i określające
– poprawnie wskazuje w zdaniach
podmioty
– bezbłędnie wskazuje w zdaniach
orzeczenia
– trafnie wskazuje w zdaniach związki
główne
– samodzielnie i z reguły poprawnie
wypisuje ze zdań związki poboczne
(podrzędne)
– nazywa związki poboczne związkami wyrazowymi należącymi do grupy orzeczenia lub grupy podmiotu

– z reguły buduje poprawne pytania
do tekstu, służące ustaleniu elementów świata przedstawionego
w utworze, głównego tematu tekstu i wątków pobocznych
– prawidłowo i w dużej mierze samodzielnie uzupełnia tabelę informacjami na temat wyglądu i cech
charakteru bohaterów utworu
– opowiada własnymi słowami historię opisaną w tekście
– określa główne przesłanie utworu
– podejmuje się zinterpretowania
cytatu z tekstu
– wskazuje główne analogie między
znanymi mu historiami dotyczącymi
pochodzenia człowieka
– wykorzystując informacje zawarte w internecie, przygotowuje
wypowiedź zachęcającą do udziału
w wycieczce pod tytułem Indiańskim szlakiem

– poprawnie tworzy związki wyrazowe,
wskazując wyrazy określane i określające
– bezbłędnie wskazuje w zdaniach
podmioty
– bezbłędnie wskazuje w zdaniach
orzeczenia
– trafnie wskazuje w zdaniach związki
główne
– samodzielnie wypisuje ze zdań związki
poboczne (podrzędne)
– nazywa związki poboczne związkami
wyrazowymi należącymi do grupy
orzeczenia lub grupy podmiotu
– tworzy logiczne zdania z rozsypanki
wyrazowej

– poprawnie buduje pytania do tekstu,
służące ustaleniu elementów świata
przedstawionego w utworze, głównego
tematu tekstu i wątków pobocznych
– prawidłowo i samodzielnie uzupełnia
tabelę informacjami na temat wyglądu
i cech charakteru bohaterów utworu
(porządkuje informacje)
– opowiada barwnie własnymi słowami
historię opisaną w tekście
– formułuje tezę o przesłaniu utworu
– trafnie interpretuje cytat z tekstu
– porównuje znane mu historie dotyczące
pochodzenia człowieka
– wykorzystując informacje zawarte
w internecie, przygotowuje wypowiedź
zachęcającą do udziału w wycieczce
pod tytułem Indiańskim szlakiem

Ocenianie

39

40

61.

60.

59.

Lp.

I, 1: 1), 2), 8); I, 2; III, 1: 1), 2), 3)
– Stanisław Srokowski,
Przygody Odyseusza

Jak to było ze zdobyciem
Troi przez Greków?

I, 1: 1), 4); II, 1: 1), 5); II, 2: 9); 11)
– Janusz Korczak, Legenda
o pieśni
[podręcznik, s. 171–172]
– legenda
– opowiadanie z dialogiem

Jaki byłby świat bez
dźwięków?

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta tekst w skupieniu
– przedstawia główny temat tekstu
– wie, czym jest związek frazeologiczny (frazeologizm)

– wie, czym jest legenda
– wypowiada się krótko na temat
własnych przeżyć związanych
z treścią utworu
– nieprecyzyjnie opowiada o głównych wydarzeniach przedstawionych w tekście
– przedstawia krótko własne refleksje
na temat świata pozbawionego
dźwięków
– pod kierunkiem nauczyciela lub
na podstawie wzoru pisze dialog
związany z jakąś fantastyczną
sytuacją

na ocenę dopuszczającą

na ocenę
dobrą

– c zyta tekst w skupieniu
– p rzedstawia główny temat tekstu
–w
 ie, czym jest związek frazeologiczny (frazeologizm)

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez innego ucznia lub przez nauczyciela
–w
 ie, czym jest legenda
–w
 ypowiada się na temat własnych
przeżyć związanych z treścią
utworu
– o powiada o głównych wydarzeniach przedstawionych w tekście
– p rzedstawia własne refleksje
na temat świata pozbawionego
dźwięków
– s tara się zinterpretować cytat (metaforę perły pieśni) w kontekście
całości utworu
– p rzedstawia własną opinię na temat
celu powstania tekstu
– p isze samodzielnie własne opowiadanie na temat zmyślonej sytuacji,
włącza w tekst krótkie dialogi

– tworzy logiczne zdania z rozsypanki
wyrazowej
– samodzielnie rozwija grupę orzeczenia i podmiotu poprzez dodawanie określeń

Uczeń:

– c zyta tekst w skupieniu
– p rzedstawia główny temat tekstu
–w
 ie, czym jest związek frazeologiczny (frazeologizm)

– s łucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
–w
 ie, czym jest legenda
–w
 ypowiada się krótko na temat
własnych przeżyć związanych
z treścią utworu
– n ieprecyzyjnie opowiada o głównych wydarzeniach przedstawionych w tekście
– p rzedstawia własne refleksje na temat świata pozbawionego
dźwięków
– p odejmuje próbę ustalenia, w jakim
celu powstał tekst
– p odejmuje próbę napisania samodzielnie krótkiego powiadania
na temat zmyślonej przez siebie
sytuacji

na ocenę
dostateczną
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– czyta tekst w skupieniu
– przedstawia główny temat tekstu
– wie, czym jest związek frazeologiczny
(frazeologizm), podaje własne przykłady

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia lub przez nauczyciela
– wie, czym jest legenda
– wypowiada się na temat własnych
przeżyć związanych z treścią utworu
– opowiada barwnie o głównych wydarzeniach przedstawionych w tekście
– interesująco przedstawia własne refleksje na temat świata pozbawionego
dźwięków
– trafnie interpretuje cytat (metaforę
perły pieśni) w kontekście całości
utworu
– przedstawia własną opinię na temat
celu powstania tekstu
– pisze samodzielnie własne opowiadanie
z dialogiem na temat zmyślonej sytuacji

– samodzielnie rozwija grupę orzeczenia
i podmiotu poprzez dodawanie określeń

na ocenę
bardzo dobrą
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63.

62.

61.

II, 2: 1), 2: 9), 10), 11)

Legenda o rycerzach z Tatr.

– opisuje krótko w formie ustnej
dzieło plastyczne, uwzględniając
wyłącznie treść przedstawienia

– czyta tekst w ciszy i ze zrozumieniem
– wyszukuje w tekście odpowiedzi
na pytania, w niewielkim stopniu
odnajduje właściwe informacje
– wie, czym jest podmiot i orzeczenie, stara się wskazać w zdaniach
podmioty i orzeczenia
– wie, czym jest związek główny
zdania, podejmuje częściowo udane
próby wskazania go w zdaniach
– wie, czym są związki frazeologiczne
(frazeologizmy)
– podejmuje próby wyjaśnienia znaczeń związków frazeologicznych
omawianych na lekcjach

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 4.

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7), 9); I, 3: 1), 2)
[podręcznik, s. 176–178]
– związek współrzędny
podmiotu i orzeczenia
– grupa podmiotu i grupa
orzeczenia
– frazeologizm

– z pomocą nauczyciela korzysta ze
słownika frazeologicznego i wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych pochodzących z mitologii
(mitologizmów), przepisuje definicje
słownikowe
– pisze w punktach ostrzeżenia związane z korzystaniem z internetu

[podręcznik, s. 173–174]
– frazeologizm (związek
frazeologiczny)

–w
 ypowiada się ogólnikowo na
temat dzieła plastycznego, opisuje
je krótko, w niewielkim stopniu

Nasze legendy

– czyta tekst w ciszy i ze zrozumieniem
– z reguły odnajduje w tekście odpowiedzi na pytania dotyczące treści
– wie, czym jest podmiot i orzeczenie, trafnie wskazuje w zdaniach
podmioty i orzeczenia
– rozumie, na czym polega związek
współrzędny podmiotu i orzeczenia, poprawnie wskazuje w zdaniach
związek główny
– zwykle poprawnie wyodrębnia
w zdaniach grupę podmiotu i grupę
orzeczenia
– wie, czym są związki frazeologiczne
(frazeologizmy)
– wyjaśnia własnymi słowami znaczenia związków frazeologicznych

– wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych pochodzących z mitologii (mitologizmów), odzwierciedlając definicje ze słownika
frazeologicznego
– podejmuje próby samodzielnego
zredagowania krótkich wypowiedzi
o funkcji impresywnej (utworzenia
haseł przestrzegających użytkowników internetu o zagrożeniach
płynących z korzystania z sieci)

– analizuje i interpretuje dzieło plastyczne, w dużej mierze uwzględniając temat przedstawienia,

– c zyta tekst w ciszy i ze zrozumieniem
– z reguły odnajduje w tekście odpowiedzi na pytania dotyczące treści
–w
 ie, czym jest podmiot i orzeczenie, trafnie wskazuje w zdaniach
podmioty i orzeczenia
– r ozumie, na czym polega związek
współrzędny podmiotu i orzeczenia, poprawnie wskazuje w zdaniach
związek główny
– z wykle poprawnie wyodrębnia
w zdaniach grupę podmiotu i grupę
orzeczenia
–w
 ie, czym są związki frazeologiczne
(frazeologizmy)
–w
 yjaśnia własnymi słowami znaczenia związków frazeologicznych

– wyjaśnia znaczenia związków
frazeologicznych pochodzących
z mitologii (mitologizmów), pracując
ze słownikiem frazeologicznym –
w oparciu o definicje słownikowe
w dużej mierze wyjaśnia własnymi
słowami znaczenia frazeologizmów
– samodzielnie tworzy krótkie
wypowiedzi o funkcji impresywnej
(pisze hasła przestrzegające użytkowników internetu o zagrożeniach
płynących z korzystania z sieci)

– poprawnie analizuje i interpretuje dzieło
plastyczne, zwracając uwagę na temat
przedstawienia, wykorzystane barwy,
usytuowanie postaci

– czyta tekst w ciszy i ze zrozumieniem
– wyszukuje w tekście odpowiedzi na
pytania dotyczące treści
– wie, czym jest podmiot i orzeczenie,
bezbłędnie wskazuje w zdaniach podmioty i orzeczenia
– rozumie, na czym polega związek
współrzędny podmiotu i orzeczenia,
bezbłędnie wskazuje w zdaniach związek główny
– poprawnie wyodrębnia w zdaniach
grupę podmiotu i grupę orzeczenia
– wie, czym są związki frazeologiczne
(frazeologizmy), używa ich we właściwych znaczeniach

– wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych pochodzących z mitologii
(mitologizmów), pracując ze słownikiem
frazeologicznym – w oparciu o definicje
słownikowe wyjaśnia własnymi słowami
znaczenia frazeologizmów
– stosuje związki frazeologiczne we właściwych kontekstach
– samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi o funkcji impresywnej (pisze hasła
przestrzegające użytkowników internetu o zagrożeniach płynących z korzystania z sieci)

Ocenianie

41

42

64.

63.

Lp.

I, 1: 2), 3); II, 2: 4)
– Maria Konopnicka, Tam,
w moim kraju
[podręcznik, s. 182]

Rycerze z mojego kraju.

– Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Śpiący rycerze
– Leon Wyczółkowski,
Rycerz wśród kwiatów
[podręcznik, s. 179–181]
– legenda
– gwara
– podanie

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu poetyckiego czytanego przez nauczyciela
– z pomocą nauczyciela wskazuje
w tekście poetyckim porównania
– z pomocą nauczyciela odnajduje
w wierszu nawiązania do innych

– słucha nagrania tekstu napisanego
językiem stylizowanym na gwarę
podhalańską
– opowiada nieprecyzyjnie wysłuchaną historię
– wie, czym jest legenda
– wie, czym jest podanie
– wie, czym jest gwara ludowa
– sporządza spis słów i wyrażeń typowych dla lokalnej społeczności lub
dla regionu

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu poetyckiego czytanego przez nauczyciela
– wskazuje w tekście poetyckim
porównania i podejmuje częściowo
udaną próbę wyjaśnienia celu ich
występowania w utworze

uwzględniając zastosowane przez
artystę barwy, usytuowanie postaci
– s łucha nagrania tekstu napisanego
językiem stylizowanym na gwarę podhalańską, śledząc tekst
wzrokiem
– o powiada ogólnikowo wysłuchaną
historię
–w
 ie, czym jest legenda
–w
 ie, czym jest podanie
–w
 ypowiada się krótko na temat
dzieła plastycznego, w niewielkim
stopniu nawiązując do poznanego
wcześniej utworu literackiego
–w
 ie, czym jest gwara ludowa
– d ostrzega najbardziej widoczne
różnice między gwarą i polszczyzną
ogólną
– p odejmuje próbę wypowiedzi na
temat wartości języka regionalnego
(gwary)
– s porządza spis słów i wyrażeń typowych dla lokalnej społeczności lub
dla regionu

na ocenę
dostateczną

– słucha uważnie tekstu poetyckiego
czytanego przez nauczyciela
– wskazuje w tekście poetyckim
porównania i z reguły wyjaśnia ich
znaczenie dla wymowy utworu

wykorzystane barwy, usytuowanie
postaci
– s łucha uważnie nagrania tekstu
napisanego językiem stylizowanym
na gwarę podhalańską, śledząc tekst
wzrokiem
– o powiada swoimi słowami wysłuchaną historię
–w
 ie, czym jest legenda, a czym
podanie
– interpretuje dzieło plastyczne,
częściowo nawiązując do poznanego utworu literackiego
–w
 ie, czym jest gwara ludowa
– z reguły trafnie wskazuje występujące w tekście cechy fonetyczne
i leksykalne gwary podhalańskiej
(wskazuje najbardziej widoczne
różnice w stosunku do polszczyzny
ogólnej)
–w
 ypowiada się na temat wartości
języka regionalnego (gwary)
– s porządza słowniczek słów i wyrażeń typowych dla lokalnej społeczności lub dla regionu

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu poetyckiego
czytanego przez nauczyciela
– prawidłowo wskazuje w tekście poetyckim porównania i wyjaśnia ich znaczenie
dla wymowy utworu

– słucha uważnie nagrania tekstu napisanego językiem stylizowanym na gwarę
podhalańską, śledząc tekst wzrokiem
– opowiada barwnie wysłuchaną historię
– wie, czym jest legenda, a czym podanie,
wskazuje różnice i podobieństwa występujące między nimi
– poprawnie interpretuje dzieło plastyczne w kontekście poznanego utworu
literackiego
– wie, czym jest gwara ludowa
– trafnie wskazuje w tekście cechy fonetyczne i leksykalne gwary podhalańskiej
(wskazuje najbardziej widoczne różnice
w stosunku do polszczyzny ogólnej)
– wypowiada się na temat wartości języka
regionalnego (gwary), stara się uargumentować swoją opinię
– sporządza słowniczek słów i wyrażeń
typowych dla lokalnej społeczności
lub dla regionu

na ocenę
bardzo dobrą
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– czyta tekst w ciszy
– z pomocą nauczyciela układa pytania do tekstu
– opowiada krótko, bez szczegółów
historię przedstawioną w utworze

Poznajemy legendę
o powstaniu stolicy Polski.

I, 1: 1), 2); II, 2: 4); II, 3: 1);
III, 1: 3)

I, 1: 1), 2), 4); I, 2: 4), 5), 6);
I, 3: 5); II, 2: 9), 11); III, 1: 4),
5), 6), 7)
– Gall Anonim, Kronika
Polska
[podręcznik, s. 183–185]
– legenda
– kronika
– podanie
– mit

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– opowiada nieprecyzyjnie historię
przedstawioną w tekście
– z pomocą nauczyciela pisze plan
wydarzeń do historii przedstawionej we fragmentach kroniki
– podejmuje próbę napisania na podstawie planu krótkiego opowiadania
– wie, czym jest powiedzenie
– wie, czym jest legenda
– wie, czym jest mit
– niechętnie bierze udział w przygotowaniu inscenizacji legendy
– dostrzega znaczenie gestu w przekazywaniu informacji oraz wyrażaniu uczuć i emocji

Jakie są nasze korzenie?
Co na ten temat napisał
Gall Anonim?

tekstów kultury (np. poznanej
legendy o tatrzańskich rycerzach
i obrazu Leona Wyczółkowskiego)

– czyta tekst w ciszy
– stara się samodzielnie ułożyć pytania do tekstu
– opowiada krótko, bez szczegółów
historię przedstawioną w utworze

– s łucha tekstu czytanego przez innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– o powiada krótko historię przedstawioną w tekście
– p odejmuje próbę samodzielnego
napisania planu wydarzeń do historii przedstawionej we fragmentach
kroniki
– p isze samodzielnie krótkie opowiadanie na podstawie planu
– d opasowuje powiedzenia do treści
legendy
–w
 ie, czym jest legenda
–w
 ie, czym jest mit
– u czestniczy w przygotowaniu inscenizacji legendy
– d ostrzega znaczenie gestu w przekazywaniu informacji oraz wyrażaniu uczuć i emocji

– z pomocą nauczyciela odnajduje
w wierszu nawiązania do innych
tekstów kultury (np. poznanej
legendy o tatrzańskich rycerzach
i obrazu Leona Wyczółkowskiego)
– podejmuje próbę interpretacji
cytatu z wiersza, częściowo odnosząc się do okoliczności historycznych powstania tekstu

– c zyta tekst w ciszy
– s amodzielnie układa pytania do
tekstu
– o powiada zwięźle, ale rzeczowo
historię przedstawioną w utworze

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez innego ucznia, śledząc tekst
wzrokiem
– rozwija historię opowiedzianą
w tekście, korzystając z różnych
źródeł informacji
– pisze samodzielnie plan wydarzeń
do historii przedstawionej we fragmentach kroniki
– pisze samodzielnie opowiadanie
na podstawie planu
– z reguły poprawnie interpretuje powiedzenia, dopasowując je do treści
legendy
– wie, czym jest legenda
– wie, czym jest mit
– uczestniczy w przygotowaniu
inscenizacji legendy, bierze udział
w przedstawieniu
– dostrzega znaczenie gestu w przekazywaniu informacji oraz wyrażaniu uczuć i emocji

– wskazuje w wierszu nawiązania
do innych tekstów kultury (np. poznanej legendy o tatrzańskich rycerzach i obrazu Leona Wyczółkowskiego)
– interpretuje cytat z wiersza, częściowo osadzając go w całości
utworu i odnosząc się do okoliczności historycznych powstania tekstu

– czyta tekst w ciszy
– samodzielnie układa pytania do tekstu
– trafnie określa przesłanie tekstu
– opowiada barwnie historię przedstawioną w utworze

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– twórczo rozwija historię opowiedzianą
w tekście, korzystając z różnych źródeł
informacji
– pisze samodzielnie plan wydarzeń do historii przedstawionej we fragmentach
kroniki, uwzględniając wprowadzone
uzupełnienia
– pisze samodzielnie opowiadanie
na podstawie planu
– poprawnie interpretuje powiedzenia,
dopasowując je do treści legendy
– wie, czym jest legenda
– dostrzega różnicę między mitem
i legendą
– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji legendy, bierze udział
w przedstawieniu
– wyjaśnia znaczenie gestu w przekazywaniu informacji oraz wyrażaniu uczuć
i emocji

– samodzielnie odnajduje w wierszu
nawiązania do innych tekstów kultury
(np. poznanej legendy o tatrzańskich
rycerzach i obrazu Leona Wyczółkowskiego)
– trafnie interpretuje cytat z wiersza
w kontekście całości utworu i w odniesieniu do okoliczności historycznych
powstania tekstu

Ocenianie
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67.

66.

Lp.

– z reguły poprawnie rozwija zdania
poprzez dodawanie określeń
– zna podstawową funkcję rzeczownika w zdaniu (podmiot i określenia)
– zna zasadniczą funkcję składniową
czasownika (orzeczenie)

Określenia rzeczownika
i czasownika.

I, 3: 1), 2); III, 1: 2), 4); III, 2: 3)
[podręcznik, s. 190–194,
zeszyt ćwiczeń]
– funkcje rzeczownika
w zdaniu
– funkcja czasownika
w zdaniu

– przywołuje znaną mu legendę
o pochodzeniu nazwy miejscowej
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych
– wie, czym jest podanie
– wie, czym jest legenda

na ocenę dopuszczającą

– Ewa Szelburg-Zarębina,
Warszawa, stolica Polski
[podręcznik, s. 186–189]

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.
na ocenę
dobrą

– samodzielnie, poprawnie rozwija
zdania poprzez dodawanie określeń
(przydawek, okoliczników, dopełnień)
– dostrzega zależność formy gramatycznej wyrazu określającego
od formy wyrazu określanego
– zna podstawową funkcję rzeczownika w zdaniu (podmiot) i dodatkowe funkcje składniowe rzeczowników i wyrażeń przyimkowych
(dopełnienia i okoliczniki), nazywa
je określeniami
– zna zasadniczą funkcję składniową
czasownika (orzeczenie)
– z reguły poprawnie dobiera określenia rzeczownika i czasownika,
uwzględniając ukształtowanie stylistyczne wypowiedzi

– przywołuje znane mu legendy
związane z pochodzeniem nazw
miejscowych, przedstawia je krótko
– trafnie odczytuje znaczenia przenośne związków frazeologicznych
– dostrzega podobieństwo legendy
i podania
– uczestniczy w organizacji konkursu
na temat znajomości polskich legend, bierze udział w konkursie

Uczeń:

– z reguły poprawnie rozwija zdania
poprzez dodawanie określeń (przydawek, okoliczników, dopełnień)
– zna podstawową funkcję rzeczownika w zdaniu (podmiot) i dodatkowe
funkcje składniowe rzeczowników
i wyrażeń przyimkowych (dopełnienia i okoliczniki), nazywa je
określeniami
– zna zasadniczą funkcję składniową
czasownika (orzeczenie)
– podejmuje próby doboru określeń
rzeczownika i czasownika zgodnie
ukształtowaniem stylistycznym
wypowiedzi

– przywołuje znane mu legendy
związane z pochodzeniem nazw
miejscowych
– z reguły trafnie odczytuje znaczenia
przenośne związków frazeologicznych
– wie, czym jest podanie
– wie, czym jest legenda
– uczestniczy w organizacji konkursu
na temat znajomości polskich
legend

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– samodzielnie, poprawnie rozwija zdania
poprzez dodawanie określeń (przydawek, okoliczników, dopełnień)
– wykazuje zależność formy gramatycznej
wyrazu określającego od formy wyrazu
określanego
– zna podstawową funkcję rzeczownika
w zdaniu (podmiot) i dodatkowe funkcje składniowe rzeczowników i wyrażeń
przyimkowych (dopełnienia i okoliczniki), nazywa je określeniami
– zna zasadniczą funkcję składniową
czasownika (orzeczenie)
– poprawnie dobiera określenia rzeczownika i czasownika, uwzględniając
ukształtowanie stylistyczne wypowiedzi

– przywołuje znane mu legendy związane
z pochodzeniem nazw miejscowych,
przedstawia je w interesujący sposób
– poprawnie rozumie metaforyczny sens
wypowiedzi
– trafnie odczytuje znaczenia przenośne
związków frazeologicznych
– zauważa związek legendy z podaniem
– aktywnie uczestniczy w organizacji
konkursu na temat znajomości polskich
legend, bierze udział w konkursie

na ocenę
bardzo dobrą
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70.

69.

68.

Kilka rad dla osób, które
pisać nie potrafią zgodnie
z ortografią.

I, 2), 1: 7), 9); II, 1: 8); II, 2: 4);
III, 1: 7)
– Adam Mickiewicz, Pani
Twardowska
[podręcznik, s. 198–204]
– wyraz dźwiękonaśladowczy

Poetycki portret Pana
Twardowskiego.

I, 1: 1), 2), 3); II, 2: 11)
– Henryk Jerzy Chmielewski,
Tytus, Romek i A’Tomek.
Złota księga przygód
[podręcznik, s. 195–197]
– komiks

Kto może być twórcą
legend?

– słucha utworu czytanego przez
nauczyciela
– wynotowuje z tekstu wyrazy zakończone na -om, -ą oraz -em, -ę

– s łucha nagrania recytacji ballady
Mickiewicza
– z pomocą nauczyciela pisze
plan wydarzeń przedstawionych
w utworze
– d ostrzega różnice w treści między
legendą o Twardowskim i utworem
Mickiewicza
–w
 ypowiada się ogólnikowo na
temat głównego bohatera utworu
– n a podstawie planu wydarzeń
i instrukcji tworzenia komiksu podejmuje próbę wykonania historyjki
słowno-obrazkowej dotyczącej
ballady Pani Twardowska
–w
 ie, czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze
– u czestniczy w organizacji wystawy
prac plastycznych
–w
 yraża opinię na temat prac innych
uczniów, ale nie potrafi jej w pełni
uzasadnić

– czyta w skupieniu fragmenty
komiksu
– wie, czym jest komiks
– na podstawie tekstu wymienia
legendy związane z pochodzeniem
nazw własnych

– słucha utworu czytanego przez
nauczyciela
– wynotowuje z tekstu wyrazy zakończone na -om, -ą oraz -em, -ę

– s łucha nagrania recytacji ballady
Mickiewicza
– p isze plan wydarzeń przedstawionych w utworze
– d ostrzega różnice w treści między
legendą o Twardowskim i utworem
Mickiewicza
– o pisuje krótko i nieprecyzyjnie
w formie ustnej głównego bohatera
utworu
– d ostrzega przesłanie utworu
– n a podstawie planu wydarzeń i instrukcji tworzenia komiksu wykonuje historyjkę słowno-obrazkową
dotyczącą ballady Pani Twardowska
– z auważa częste wykorzystywanie
w komiksie wyrazów dźwiękonaśladowczych
– u czestniczy w organizacji wystawy
prac plastycznych
–w
 yraża opinię na temat prac innych
uczniów, stara się ją uargumentować

– czyta w skupieniu fragmenty
komiksu
– wie, czym jest komiks
– na podstawie tekstu wymienia
legendy związane z pochodzeniem
nazw własnych
– wypowiada się ogólnikowo
na temat związku słowa i obrazu
w komiksie

– słucha uważnie utworu czytanego
przez nauczyciela
– wynotowuje z tekstu wyrazy zakończone na -om, -ą oraz -em, -ę

– słucha uważnie nagrania recytacji
ballady Mickiewicza
– samodzielnie pisze plan wydarzeń
przedstawionych w utworze
– wskazuje różnice w treści między
legendą o Twardowskim i utworem
Mickiewicza
– opisuje ustnie głównego bohatera
utworu
– prawidłowo przedstawia przesłanie
utworu
– na podstawie planu wydarzeń i instrukcji tworzenia komiksu wykonuje historyjkę słowno-obrazkową
dotyczącą ballady Pani Twardowska
– dostrzega częste wykorzystywanie
w komiksie wyrazów dźwiękonaśladowczych
– aktywnie uczestniczy w organizacji
wystawy prac plastycznych
– wyraża opinię na temat prac innych
uczniów, argumentuje swoje zdanie

– czyta w skupieniu fragmenty
komiksu
– wie, czym jest komiks
– wypowiada się na temat miejsca
komiksu w literaturze
– w oparciu o tekst przedstawia
legendy związane z pochodzeniem
nazw własnych
– wypowiada się na temat związku
słowa i obrazu w komiksie

– słucha uważnie utworu czytanego przez
nauczyciela
– wynotowuje z tekstu wyrazy zakończone na -om, -ą oraz -em, -ę

– słucha uważnie nagrania recytacji ballady Mickiewicza
– samodzielnie pisze plan wydarzeń
przedstawionych w utworze
– wskazuje różnice w treści między
legendą o Twardowskim i utworem
Mickiewicza
– opisuje barwnie w formie ustnej głównego bohatera utworu, przytaczając
właściwe cytaty
– prawidłowo przedstawia przesłanie
utworu
– na podstawie planu wydarzeń i instrukcji tworzenia komiksu wykonuje historyjkę słowno-obrazkową dotyczącą
ballady Pani Twardowska
– dostrzega częste wykorzystywanie
w komiksie wyrazów dźwiękonaśladowczych, wyjaśnia ich rolę
– aktywnie uczestniczy w organizacji
wystawy prac plastycznych
– wyraża opinię na temat prac innych
uczniów, argumentuje swoje zdanie

– czyta w skupieniu fragmenty komiksu
– wie, czym jest komiks
– wypowiada się na temat miejsca komiksu w literaturze, prezentuje własne
zdanie i je uzasadnia
– w oparciu o tekst przedstawia legendy
związane z pochodzeniem nazw własnych
– interesująco wypowiada się na temat
związku słowa i obrazu w komiksie

Ocenianie
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70.

Lp.

I, 1: 1), 2), 4); II, 2: 3), 11); III, 1: 1),
4), 5), 6); III, 2: 5), 6)
– Maria Krüger, Głowy
wawelskie
[podręcznik, s. 207–209]
– opowieść

Głosy głów wawelskich.

I, 1: 1), 4); III, 2: 5)
– Agnieszka Frączek, Malarz
szalony
[podręcznik, s. 205–206,
zeszyt ćwiczeń]
– pisownia -om, -ą, -em, -ę
w zakończeniach wyrazów
– pisownia -on-, -om-, -en-,
-em- wewnątrz wyrazów

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– wypowiada się ogólnikowo na temat wydarzeń przedstawionych
w tekście
– wie, czym jest opowieść
– podejmuje próbę napisania w punktach dalszego ciągu historii przedstawionej w utworze
– uczestniczy w dramie polegającej na przedstawieniu przeżyć
(doświadczeń) wybranych bohaterów legend polskich

– z pomocą nauczyciela określa formy
gramatyczne (przypadek i liczbę)
wynotowanych rzeczowników
– zna zasady pisowni -on-, -om-, -en-,
-em- wewnątrz wyrazów

na ocenę dopuszczającą

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– k rótko i nie do końca precyzyjnie
przedstawia wydarzenia opisane
w tekście
– d ostrzega podobieństwo między
baśniową opowieścią i legendą
– p odejmuje próbę napisania dalszego ciągu historii przedstawionej
w utworze
– r ozpoznaje co najmniej jednego
z utrwalonych w postaci „głów
wawelskich” bohaterów polskich
legend
– u czestniczy w dramie polegającej
na przedstawieniu przeżyć (doświadczeń) wybranych bohaterów
legend polskich

– z reguły poprawnie określa formy
gramatyczne (przypadek i liczbę)
wynotowanych rzeczowników
– zna zasady pisowni -on-, -om-, -en-,
-em- wewnątrz wyrazów
– stara się uzasadnić pisownię
zakończeń wyrazów i wewnątrzwyrazowych połączeń samogłosek
ze spółgłoskami nosowymi

na ocenę
dostateczną

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– p rzedstawia w formie ustnej wydarzenia opisane w tekście, zachowując porządek chronologiczny
wydarzeń
– d ostrzega podobieństwo między
baśniową opowieścią i legendą
– s amodzielnie układa (pisze) dalszy ciąg historii przedstawionej
w utworze
– s tara się wpleść do pisanego
opowiadania dialogi
– c zęściowo wskazuje utrwalonych
w postaci „głów wawelskich” bohaterów polskich legend

– z reguły poprawnie ustala formy
gramatyczne (przypadek i liczbę)
wynotowanych rzeczowników
– dostrzega zależność zakończenia
rzeczowników od ich formy gramatycznej
– zna zasady pisowni -on-, -om-, -en-,
-em- wewnątrz wyrazów
– uzupełnia luki w tekście, wpisując
zwykle poprawne pod względem
ortograficznym zakończenia wyrazów i wewnątrzwyrazowe połączenia samogłosek ze spółgłoskami
nosowymi

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– barwnie przedstawia w formie ustnej
wydarzenia opisane w tekście, zachowując porządek chronologiczny wydarzeń
– wskazuje w tekście odpowiednie fragmenty zbliżające baśniową opowieść
do legendy
– samodzielnie układa (pisze) dalszy ciąg
historii przedstawionej w utworze
– umiejętnie wplata dialogi do pisanego
opowiadania
– wskazuje utrwalonych w postaci „głów
wawelskich” bohaterów polskich legend
– aktywnie uczestniczy w dramie polegającej na przedstawieniu przeżyć
(doświadczeń) wybranych bohaterów
legend polskich

– prawidłowo ustala formy gramatyczne
(przypadek i liczbę) wynotowanych
rzeczowników
– dostrzega zależność zakończenia rzeczowników od ich formy gramatycznej,
wnioskuje na tej podstawie o pisowni
-om w C. liczby mnogiej
– zna zasady pisowni -on-, -om-, -en-,
-em- wewnątrz wyrazów
– uzupełnia luki w tekście, wpisując
poprawne pod względem ortograficznym zakończenia wyrazów i wewnątrzwyrazowe połączenia samogłosek
ze spółgłoskami nosowymi

na ocenę
bardzo dobrą
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72.

71.

– s łucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
–w
 skazuje poprawnie temat utworu
i z pomocą nauczyciela określa
przesłanie tekstu
– o dwzorowuje na mapie Warszawy
przedstawioną w utworze podróż
bohatera po mieście

„Nie wszystko złoto, co się
świeci”. Jakie przesłanie
zawiera Legenda o złotej
kaczce?

I, 1: 1), 2); I, 3: 1); II, 2: 2);
III, 1: 9)
– Artur Oppman, Złota
kaczka
[podręcznik, s. 212–216]

I, 2; II, 2: 1); III, 1: 1), 4), 5), 6);
III, 2: 5), 6)
[podręcznik, s. 210–211]
– herb

– wie, co to jest herb
– ma świadomość różnego przedstawienia w herbach tych samych istot
(np. gryfa, orła)
– opowiada krótko, bez szczegółów
znaną mu historię, w której występuje niezwykła istota
– uczestniczy w pantomimie na temat
spotkania z legendarnym stworem
– wykonuje portret postaci legendarnej, posługując się dowolną techniką plastyczną
– gromadzi informacje na temat
herbu swojej miejscowości

Smoki, potwory, syreny –
bohaterowie legend.

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– dostrzega przesłanie utworu
– podejmuje próbę interpretacji
głosowej fragmentu tekstu
– odwzorowuje na mapie Warszawy
przedstawioną w utworze podróż
bohatera po mieście
– wskazuje w tekście niektóre
elementy prawdy historycznej

– gromadzi ilustracje herbów
– porównuje sposoby przedstawienia w herbach tych samych istot
(np. gryfa, orła)
– korzystając z różnych źródeł informacji (internet, encyklopedia, leksykon, słownik symboli), gromadzi
informacje na temat umieszczania
w herbach postaci zwierzęcych
i niezwykłych istot
– opowiada krótko, bez szczegółów
znaną mu historię, w której występuje niezwykła istota
– uczestniczy w pantomimie na temat
spotkania z legendarnym stworem
– podejmuje próbę zredagowania
opisu wybranej istoty występującej
w legendzie
– wykonuje portret postaci legendarnej, posługując się dowolną techniką plastyczną
– gromadzi informacje na temat
herbu swojej miejscowości
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez innego ucznia lub przez
nauczyciela
– dostrzega przesłanie utworu
– z reguły prawidłowo interpretuje
głosem fragmenty tekstu, uwzględniając pojawiające się w tekście
znaki interpunkcyjne i uwydatniając
słowa szczególnie ważne dla wymowy cytatu

– gromadzi ilustracje herbów
– porównuje sposoby przedstawienia w herbach tych samych istot
(np. gryfa, orła)
– na podstawie informacji pochodzących z różnych źródeł (internet,
encyklopedia, leksykon, słownik
symboli), omawia znaczenia niektórych istot umieszczanych w herbach
– opowiada krótko, bez szczegółów
znane mu legendy, w których występują niezwykłe istoty
– uczestniczy w pantomimie na temat
spotkania z legendarnym stworem
– samodzielnie redaguje opis wybranej istoty występującej w legendzie
– wykonuje portret postaci legendarnej, posługując się dowolną techniką plastyczną
– gromadzi informacje na temat
herbu swojej miejscowości

– a ktywnie uczestniczy w dramie
polegającej na przedstawieniu
przeżyć (doświadczeń) wybranych
bohaterów legend polskich

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia lub przez nauczyciela
– trafnie określa przesłanie utworu
– prawidłowo interpretuje głosem fragmenty tekstu, uwzględniając pojawiające się w tekście znaki interpunkcyjne
i uwydatniając słowa szczególnie ważne
dla wymowy cytatu

– gromadzi ilustracje herbów
– porównuje sposoby przedstawienia
w herbach tych samych istot (np. gryfa,
orła)
– korzystając z informacji pochodzących
z różnych źródeł (internet, encyklopedia, leksykon, słownik symboli), zwięźle
omawia znaczenia istot umieszczanych
w herbach
– barwnie opowiada znane mu legendy,
w których występują niezwykłe istoty
– uczestniczy w pantomimie na temat
spotkania z legendarnym stworem
– samodzielnie i poprawnie redaguje
opis wybranej istoty występującej
w legendzie
– wykonuje portret postaci legendarnej, posługując się dowolną techniką
plastyczną
– gromadzi informacje na temat herbu
swojej miejscowości

Ocenianie

47

48

75.

74.

73.

Lp.

Na tropach legend.

I, 3: 3), 4); III, 2: 3), 5), 6);
III, 1: 5), 6)
[podręcznik, s. 217–219,
zeszyt ćwiczeń]
– przyimek
– relacja

Przyimek stoi przy
imieniu.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– z pomocą nauczyciela dopasowuje
przedstawione na ilustracjach
postaci, miejsca i obiekty do poznanych legend

– wie, że przyimek jest niesamodzielną częścią mowy
– z pomocą nauczyciela uzupełnia
luki w tekście, wstawiając właściwe
przyimki
– wie, że wyrażenie przyimkowe
może być określeniem rzeczownika,
czasownika i przymiotnika
– wie, czym jest relacja z wymyślonej
przygody

na ocenę dopuszczającą

– z reguły prawidłowo dopasowuje
przedstawione na ilustracjach postaci, miejsca i obiekty do legend

na ocenę
dobrą

– z reguły prawidłowo dopasowuje
przedstawione na ilustracjach postaci, miejsca i obiekty do legend

– wie, że przyimek jest niesamodzielną częścią mowy – wraz
z rzeczownikami tworzy wyrażenie
przyimkowe
– uzupełnia luki w tekście, wstawiając
właściwe przyimki
– z reguły poprawnie dobiera formę
gramatyczną rzeczownika w zależności od przyimka
– zna funkcje składniowe wyrażenia
przyimkowego – wie, że wyrażenie
przyimkowe może być określeniem
rzeczownika, czasownika i przymiotnika
– pisze relację z wymyślonej przygody,
wykorzystując wyrażenia przyimkowe w celu uplastycznienia opowieści
– dostrzega możliwość wykorzystania
tych samych przyimków w tworzeniu wyrażeń oznaczających stosunki
przestrzenne i czasowe (dostrzega
różne funkcje przyimków)

– odwzorowuje na mapie Warszawy
przedstawioną w utworze podróż
bohatera po mieście
– wskazuje w tekście niektóre elementy prawdy historycznej

Uczeń:

– wie, że przyimek jest niesamodzielną częścią mowy – wraz
z rzeczownikami tworzy wyrażenie
przyimkowe
– uzupełnia luki w tekście, wstawiając
z reguły właściwe przyimki
– zna funkcje składniowe wyrażenia
przyimkowego – wie, że wyrażenie
przyimkowe może być określeniem
rzeczownika, czasownika i przymiotnika
– podejmuje próbę napisania relacji
z wymyślonej przygody, wykorzystując wyrażenia przyimkowe
w celu uplastycznienia opowieści
– dostrzega możliwość wykorzystania
tych samych przyimków w tworzeniu wyrażeń oznaczających stosunki
przestrzenne i czasowe (dostrzega
różne funkcje przyimków)

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– prawidłowo dopasowuje przedstawione
na ilustracjach postaci, miejsca i obiekty
do legend

– wie, że przyimek jest niesamodzielną
częścią mowy – wraz z rzeczownikami
tworzy wyrażenie przyimkowe
– uzupełnia luki w tekście, wstawiając
właściwe przyimki
– dobiera poprawnie formę gramatyczną
rzeczownika w zależności od przyimka
– zna funkcje składniowe wyrażenia przyimkowego – wie, że wyrażenie przyimkowe może być określeniem rzeczownika, czasownika i przymiotnika
– pisze barwną relację z wymyślonej przygody, świadomie wykorzystując wyrażenia przyimkowe w celu uplastycznienia
opowieści
– dostrzega możliwość wykorzystania
tych samych przyimków w tworzeniu
wyrażeń oznaczających stosunki przestrzenne i czasowe (dostrzega różne
funkcje przyimków)

– odwzorowuje na mapie Warszawy
przedstawioną w utworze podróż bohatera po mieście
– wskazuje w tekście elementy prawdy
historycznej

na ocenę
bardzo dobrą
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– czyta tekst w ciszy
– rzadko odnajduje w tekście
potrzebne informacje

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 5.

I, 1: 4); I, 2; II, 2: 1), 4); III, 1: 1)
[podręcznik, s. 224]
– hejnał

– wie, że hejnał jest pewnym symbolem, znakiem rozpoznawczym
miasta
– przywołuje najbardziej znane
przykłady hejnałów polskich
– zna treść legendy związanej z hejnałem Warszawy
– gromadzi informacje na temat
hejnału stolicy lub innego miasta

– gromadzi informacje z różnych
źródeł (stron internetowych, przewodników turystycznych, map itd.)
– z pomocą nauczyciela pisze
w punktach plan wycieczki
– wie, czym jest sprawozdanie

Hejnał – melodia miasta.

I, 2; II, 2: 11); III, 1: 1), 5), 6);
III, 2: 5), 6)
[podręcznik, s. 220–223]
– sprawozdanie (z wycieczki)

– czyta tekst, częściowo odnajdując
w nim właściwe fragmenty, na podstawie których udziela odpowiedzi
na pytania

– wie, czym jest hejnał
– wypowiada się krótko na temat
hejnału jako symbolu (znaku rozpoznawczego) miasta
– przywołuje najbardziej znane przykłady hejnałów polskich
– dostrzega różnice w sposobie
przedstawienia historii hejnału Warszawy w przewodniku turystycznym
i w legendzie
– gromadzi informacje na temat
hejnału stolicy lub innego miasta

– g romadzi i selekcjonuje informacje
zaczerpnięte z różnych źródeł (stron
internetowych, przewodników
turystycznych, map itd.), by na ich
podstawie opracować w punktach
plan wycieczki pod nazwą Na tropach legend
– p odejmuje próbę napisania krótkiego sprawozdania z wycieczki,
postępuje według instrukcji oraz
w oparciu o wzór zamieszczony
w podręczniku

– czyta tekst, z reguły odnajdując
fragmenty pomocne w udzieleniu
odpowiedzi na pytania

– wie, czym jest hejnał
– wypowiada się krótko na temat
hejnału jako symbolu (znaku rozpoznawczego) miasta
– przywołuje najbardziej znane przykłady hejnałów polskich
– opowiada ogólnikowo znaną mu
legendę związaną z hejnałem (np.
krakowskim)
– dostrzega różnice w sposobie
przedstawienia historii hejnału Warszawy w przewodniku turystycznym
i w legendzie
– gromadzi informacje na temat
hejnału stolicy lub innego miasta
– wypowiada się krótko na temat
znaczenia hejnału dla mieszkańców
danego miasta

– zna lokalne legendy, prezentuje je
krótko
– gromadzi i selekcjonuje informacje
zaczerpnięte z różnych źródeł (stron
internetowych, przewodników
turystycznych, map itd.)
– opracowuje w punktach plan
wycieczki pod nazwą Na tropach
legend, wykorzystując informacje
zgromadzone z różnych źródeł
– pisze krótkie sprawozdanie z wycieczki, postępując według instrukcji i w oparciu o wzór zamieszczony
w podręczniku

– czyta tekst ze zrozumieniem, wyszukuje
w nim odpowiedzi na pytania
– poprawnie wskazuje w zdaniach określenia rzeczowników

– wie, czym jest hejnał
– wypowiada się na temat hejnału jako
symbolu (znaku rozpoznawczego)
miasta
– przywołuje najbardziej znane przykłady
hejnałów polskich
– zna i opowiada legendę związaną
z wybranym hejnałem (np. krakowskim)
– porównuje fragment z przewodnika
turystycznego dotyczący hejnału Warszawy z legendą na jego temat, wskazuje różnice w sposobie przedstawienia
historii
– gromadzi informacje na temat hejnału
stolicy lub innego miasta
– wypowiada się na temat znaczenia
hejnału dla mieszkańców miasta,
uzasadnia swoje zdanie

– zna lokalne legendy, opowiada je ciekawie
– gromadzi i selekcjonuje informacje
zaczerpnięte z różnych źródeł (stron
internetowych, przewodników turystycznych, map itd.)
– samodzielnie opracowuje w punktach
plan wycieczki pod nazwą Na tropach
legend, wykorzystując informacje zgromadzone z różnych źródeł
– pisze sprawozdanie z wycieczki, postępując według instrukcji i w oparciu
o wzór zamieszczony w podręczniku

Ocenianie

49

50

80.

79.

78.

77.

Lp.

– krótko i nieprecyzyjnie opowiada
fragment powieści
– podejmuje próbę oceny postępowania postaci, z pomocą nauczyciela określa motywacje ich działań
– wskazuje elementy komiczne
w utworze literackim

Figle, psoty i wybryki
Tomka Sawyera.

– z trudem odnajduje w tekście potrzebne informacje
– z pomocą nauczyciela podejmuje
próbę opisania sytuacji
– wie, czym jest horror

Dreszczyk emocji, czyli
straszne historie w powieści o Tomku.

I, 1: 6), 9); II, 1: 1), 3); III, 1: 1),
5), 6)
– Mark Twain, Przygody
Tomka Sawyera
– notatka

– nieprecyzyjnie opowiada jedną
z przygód bohaterów powieści, myli
postaci i nie zachowuje porządku
chronologicznego zdarzeń
– ogólnikowo wypowiada się o pragnieniach bohaterów literackich
– z pomocą nauczyciela pisze prostą
notatkę

Fascynujące zabawy i małe
skarby.

II, 1: 1), 3); II, 2: 1), 9), 10), 11)
– Mark Twain, Przygody
Tomka Sawyera

– ma trudności ze wskazaniem
w zdaniach określeń rzeczowników
i czasowników
– wie, czym jest przyimek
– wie, czym jest wyrażenie przyimkowe
– wie, czym jest legenda
– wie, czym jest baśń
– wie, czym jest podanie
– wie, czym jest komiks

na ocenę dopuszczającą

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7), 8); I, 3: 3);
II, 2: 11)
[podręcznik, s. 225–228]
– funkcje rzeczownika
i czasownika w zdaniu
– baśń
– legenda
– podanie
– komiks

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– z reguły odnajduje w tekście potrzebne informacje
– podejmuje próbę samodzielnego
opisania sytuacji

– nieprecyzyjnie opowiada jedną
z przygód bohaterów powieści
– wskazuje pragnienia bohaterów
literackich
– podejmuje próbę napisania prostej
notatki w oparciu o wzór

– o powiada ogólnikowo fragment
powieści
– p odejmuje próbę oceny postępowania postaci, stara się określić
motywacje ich działań
– p oprawnie wskazuje elementy
komiczne w utworze literackim

– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach określenia rzeczowników
i czasowników
–w
 skazuje w tekście przyimki i wyrażenia przyimkowe
–w
 ie, czym jest legenda
–w
 ie, czym jest baśń
–w
 ie, czym jest podanie
–w
 ie, czym jest komiks

na ocenę
dostateczną

– wyszukuje w tekście potrzebne
informacje
– samodzielnie opisuje sytuację
– z reguły poprawnie identyfikuje
emocje bohaterów

– krótko, bez szczegółów opowiada
jedną z przygód bohaterów powieści
– wskazuje pragnienia bohaterów
literackich i stara się określić ich
motywacje
– podejmuje próbę samodzielnego
napisania prostej notatki

– opowiada szczegółowo fragment
powieści
– prawidłowo ocenia postępowanie
postaci, z reguły trafnie określa
motywacje ich działań
– wskazuje elementy komiczne
w utworze literackim

– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach określenia rzeczowników
– z reguły poprawnie wskazuje w zdaniach określenia czasowników
– poprawnie wskazuje w tekście
przyimki i wyrażenia przyimkowe
– zna i rozumie terminy i pojęcia:
legenda, baśń, podanie, komiks

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje
– przytacza właściwe cytaty na poparcie
swojej tezy
– samodzielnie opisuje sytuację

– interesująco opowiada jedną z przygód
bohaterów powieści
– trafnie opisuje pragnienia bohaterów
utworu i poprawnie określa ich motywacje
– samodzielnie pisze prostą notatkę

– barwnie i ze szczegółami opowiada
fragment powieści
– prawidłowo ocenia postępowanie postaci oraz trafnie określa motywacje ich
działań
– poprawnie wskazuje elementy komiczne
w utworze literackim

– poprawnie wskazuje w zdaniach określenia czasowników
– poprawnie wskazuje w tekście przyimki
i wyrażenia przyimkowe
– zna i rozumie terminy i pojęcia: legenda,
baśń, podanie, komiks

na ocenę
bardzo dobrą
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83.

82.

81.

80.

– nazywa uczucia
– z pomocą nauczyciela opisuje relacje uczuciowe między postaciami
literackimi
– analizuje wzór zaproszenia, dostrzega jego cechy gatunkowe

– podejmuje próbę czytania tekstu
na głos
– z pomocą nauczyciela określa
elementy świata przedstawionego
w utworze
– opowiada krótko o własnych przeżyciach związanych z obcowaniem
ze sztuką
– wartościuje postawy i zachowania
postaci
– gromadzi informacje na temat pracowni malarza, wyszukuje w tekście
fragmenty dotyczące jej wyglądu

Uczuciowa strona życia:
Tomek i Becky.

Szaleństwa wrażliwej
panny Ewy.

I, 1: 1), 2), 3), 4), 9); I, 2; II, 1: 2),
3); II, 2: 1); III, 1: 8)
– Kornel Makuszyński,
Szaleństwa panny Ewy
[podręcznik, s. 230–233]
– synonim

II, 4); III, 1: 1), 5), 6)
– Mark Twain, Przygody
Tomka Sawyera
– zaproszenie

I, 1: 3); II, 2: 10); II, 4); III, 1: 1),
5), 6)
– Mark Twain, Przygody
Tomka Sawyera

– ogólnikowo opisuje postać literacką
– z pomocą nauczyciela określa motywacje działań postaci literackiej
– ocenia postępowanie bohatera, ale
na poparcie swojej oceny nie znajduje przekonujących argumentów

– wie, czym jest thriller (dreszczowiec)

Niezwykła historia wyrzutka, czyli Huck bohater.

II, 2: 7); III, 1: 1), 5), 6)
– Mark Twain, Przygody
Tomka Sawyera
– horror
– dreszczowiec

– czyta tekst głośno
– z reguły poprawnie określa elementy świata przedstawionego
w utworze
– dostrzega dwa punkty widzenia
na jedną sprawę – opowiada krótko
o własnych przeżyciach związanych
z obcowaniem ze sztuką, stara się
je porównać z doznaniami bohaterki utworu
– wartościuje postawy i zachowania
postaci, w niewielkim stopniu
posługuje się słownictwem wartościującym

Ogród sztuki

– nazywa i definiuje uczucia
– stara się nazwać i opisać relacje
uczuciowe między postaciami
literackimi
– podejmuje próbę zredagowania
zaproszenia, korzysta z szablonu
(wzoru)

– p odejmuje próbę opisu postaci
literackiej
– z reguły prawidłowo określa motywacje działań postaci literackich
i stara się dokonać oceny tego
postępowania

– z reguły poprawnie identyfikuje
emocje bohaterów
– rozumie pojęcia dotyczące gatunków filmowych i literackich: horror
i thriller (dreszczowiec)

– czyta tekst głośno, wyraźnie i wyraziście
– poprawnie określa elementy świata
przedstawionego w utworze
– podejmuje próbę interpretacji cytatu w kontekście całości tekstu
– dostrzega dwa punkty widzenia
na jedną sprawę – podejmuje próbę
konfrontacji poglądów bohaterów
– opowiada o własnych przeżyciach
związanych z obcowaniem ze
sztuką, porównuje je z doznaniami
bohaterki utworu

– p oprawnie nazywa i definiuje
uczucia
– o pisuje relacje uczuciowe między
postaciami literackimi
– r edaguje zaproszenie, z reguły
zachowując wyznaczniki gatunkowe
wypowiedzi

– samodzielnie przedstawia i opisuje
postać literacką
– prawidłowo określa motywacje
działań postaci literackich i z reguły
trafnie dokonuje oceny tego postępowania

– rozumie pojęcia dotyczące gatunków filmowych i literackich: horror
i thriller (dreszczowiec), w oparciu
o przykłady wskazuje różnice między nimi

– czyta tekst głośno, wyraźnie i wyraziście
– poprawnie określa elementy świata
przedstawionego w utworze
– trafnie interpretuje cytat w kontekście
całości tekstu
– przedstawia dwa punkty widzenia
na jedną sprawę – umiejętnie konfrontuje poglądy bohaterów
– barwnie opowiada o własnych przeżyciach związanych z obcowaniem
ze sztuką, porównuje je z doznaniami
bohaterki utworu

– poprawnie nazywa i definiuje uczucia
– prawidłowo opisuje relacje uczuciowe
między postaciami literackimi
– samodzielnie redaguje zaproszenie,
zachowując odpowiednią kompozycję
tekstu i wyznaczniki treściowe tego
gatunku

– barwnie przedstawia i opisuje postać
literacką
– prawidłowo określa motywacje działań
postaci literackich i trafnie dokonuje
oceny tego postępowania

– poprawnie identyfikuje emocje bohaterów
– rozumie pojęcia dotyczące gatunków
filmowych i literackich: horror i thriller
(dreszczowiec), wskazuje różnice między
nimi, podane przykłady

Ocenianie

51

52

84.

83.

Lp.

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 2)
[podręcznik, s. 234–238,
zeszyt ćwiczeń]
– wypowiedzenie pojedyncze
– wypowiedzenie złożone
– spójnik
– łączenie zdań składowych w wypowiedzeniu
złożonym

Wypowiedzenia pojedyncze i złożone.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– wie, czym jest orzeczenie,
podejmuje próby jego wskazania
w zdaniu
– wie, czym jest spójnik
– zna rolę spójnika w budowaniu
wypowiedzeń złożonych
– rozpoznaje zdanie pojedyncze
i złożone
– z pomocą nauczyciela przekształca
zdania złożone w odrębne zdania
pojedyncze
– podejmuje próby tworzenia wypowiedzeń złożonych

– wie, czym są synonimy, z reguły
poprawnie tworzy pary wyrazów
synonimicznych
– wie, w jakim celu korzysta się
ze słownika języka polskiego

na ocenę dopuszczającą

– z reguły poprawnie wskazuje
w zdaniach orzeczenia
– dostrzega rolę spójników jako
wskaźników zespolenia zdań składowych
– wie, czym różni się zdanie pojedyncze od złożonego
– podejmuje próby przekształcenia
zdania złożonego w odrębne zdania
pojedyncze
– tworzy wypowiedzenia złożone,
z reguły łącząc zdania pojedyncze
za pomocą właściwych spójników

na ocenę
dobrą

– poprawnie wskazuje w zdaniach
orzeczenia
– dostrzega rolę spójników jako wskaźników zespolenia zdań składowych
– wie, czym różni się zdanie pojedyncze od złożonego
– poprawnie przekształca zdania złożone w odrębne zdania pojedyncze
– z reguły poprawnie tworzy wypowiedzenia złożone, łącząc zdania
pojedyncze za pomocą spójników
– trafnie wskazuje wypowiedzenia
składowe, które nie są zdaniami

– wartościuje postawy i zachowania
postaci, posługuje się słownictwem
wartościującym
– przedstawia własne zdanie i z reguły
poprawnie je argumentuje
– gromadzi informacje na temat pracowni malarza, wyszukuje w tekście
fragmenty dotyczące jej wyglądu
– podejmuje próbę samodzielnego
zredagowania opisu miejsca, wykorzystując zgromadzone uprzednio
informacje
– wie, czym są synonimy, posługuje
się nimi w celu unikania powtórzeń
– korzysta ze słownika języka polskiego
– zna podstawowe oznaczenia występujące w słownikach

Uczeń:
– przedstawia własne zdanie i z reguły
poprawnie je argumentuje
– gromadzi informacje na temat pracowni malarza, wyszukuje w tekście
fragmenty dotyczące jej wyglądu
– podejmuje próbę zredagowania opisu miejsca w oparciu o wzór
– wie, czym są synonimy, z reguły
prawidłowo zastępuje wyrazy ich
bliskoznacznymi / jednoznacznymi
odpowiednikami, tworzy pary
synonimiczne
– wie, w jakim celu korzysta się ze
słownika języka polskiego
– orientuje się w podstawowych
oznaczeniach występujących
w słownikach

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– bezbłędnie wskazuje w zdaniach
orzeczenia
– dostrzega rolę spójników jako wskaźników zespolenia zdań składowych
– wie, czym różni się zdanie pojedyncze
od złożonego
– umiejętnie przekształca zdania złożone
w odrębne zdania pojedyncze
– samodzielnie tworzy wypowiedzenia
złożone, łącząc zdania pojedyncze
za pomocą właściwych spójników
– trafnie wskazuje wypowiedzenia składowe, które nie są zdaniami

– wartościuje postawy i zachowania
postaci, swobodnie posługuje się słownictwem wartościującym
– przedstawia własne zdanie, umiejętnie
je argumentuje
– gromadzi informacje na temat pracowni
malarza, wyszukuje w tekście fragmenty
dotyczące jej wyglądu
– na podstawie zgromadzonego materiału
samodzielnie redaguje opis miejsca
– wie, czym są synonimy, świadomie
posługuje się nimi
– korzysta ze słownika języka polskiego
– zna podstawowe oznaczenia występujące w słownikach

na ocenę
bardzo dobrą
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86.

85.

84.

I, 2: 1), 2); III, 1: 5), 6);
III, 2: 5), 6)
– Jerzy Duda-Gracz, Chopinowi – Duda-Gracz
[podręcznik, s. 241–242]

Muzyka jako natchnienie
dla malarza.

II, 2: 1), 4); III, 1: 1), 8)
– Stanisław Wyspiański,
Planty o świcie
– Stanisław Kamocki,
Dworek
[podręcznik, s. 239–240]
– porównanie
– epitet

Słowne obrazowanie
obrazu.

– s łucha nagrania audycji radiowej
(wywiadu) z udziałem J. Dudy-Gracza
– d ostrzega rolę kolorystyki w budowaniu nastroju utworu
– p odejmuje próbę odzwierciedlenia
w dowolnej technice plastycznej
nastroju wywołanego wysłuchaniem
utworu muzycznego

– wie, czym jest pejzaż
– krótko i mało precyzyjnie opisuje
ustnie przykładowe reprodukcje
– z pomocą nauczyciela nadaje tytuł
fragmentowi utworu
– wie, czym jest epitet
– wie, czym jest porównanie
– stara się wskazać w tekście epitety
i porównania
– dostrzega rolę techniki w upowszechnianiu kultury

– z pomocą nauczyciela wskazuje
w wypowiedzeniach złożonych
równoważniki zdań

– słucha nagrania audycji radiowej
(wywiadu) z udziałem J. Dudy-Gracza
– częściowo dostrzega związek między zastosowaną techniką malarską
(akwarela, olej) i zastosowaną kolorystyką oraz gatunkiem muzycznym
i nastrojem utworu

–w
 ie, czym jest pejzaż
–w
 ypowiada się krótko na temat
przykładowych pejzaży
– o pisuje ustnie przykładowe reprodukcje
– n adaje tytuł fragmentowi utworu
–w
 skazuje w tekście epitety i porównania
– o rientuje się w możliwościach,
jakie daje technika w zakresie
upowszechniania kultury i dostępu
do zbiorów muzealnych – odwiedza
wirtualne muzeum

– z reguły trafnie wskazuje wypowiedzenia składowe, które nie są
zdaniami
– wie, że wypowiedzenie złożone nie
zawsze jest zbudowane wyłącznie
ze zdań, ale też np. ze zdania i równoważnika zdania

– słucha uważnie nagrania audycji
radiowej (wywiadu) z udziałem
J. Dudy-Gracza
– dostrzega związek między zastosowaną techniką malarską (akwarela,
olej) i zastosowaną kolorystyką oraz
gatunkiem muzycznym i nastrojem
utworu

– wie, czym jest pejzaż
– wypowiada się krótko na temat
przykładowych pejzaży, wyraża
opinię na ich temat
– analizuje przykładowe reprodukcje,
w dużej mierze zwracając uwagę
na sposoby ukazywania na nich
przestrzeni i wierność w oddaniu
szczegółów
– nadaje fragmentowi utworu trafny
tytuł
– wie, jaką funkcję w utworze literackim pełnią porównania i epitety
– poprawnie wskazuje w tekście
epitety i porównania
– orientuje się w możliwościach,
jakie daje technika w zakresie upowszechniania kultury i dostępu do
zbiorów muzealnych – odwiedza
wirtualne muzeum

– wie, że wypowiedzenie złożone nie
zawsze jest zbudowane wyłącznie
ze zdań, ale też np. ze zdania i równoważnika zdania
– z reguły poprawnie łączy zdania
z równoważnikami zdań, budując
wypowiedzenia złożone (stosuje
przecinek)

– słucha uważnie nagrania audycji
radiowej (wywiadu) z udziałem J. Dudy-Gracza
– dostrzega związek między zastosowaną techniką malarską (akwarela, olej)
i zastosowaną kolorystyką oraz gatunkiem muzycznym i nastrojem utworu

– wie, czym jest pejzaż
– interesująco wypowiada się na temat
przykładowych pejzaży, wyraża opinię
na ich temat i ją argumentuje
– analizuje przykładowe reprodukcje pod
kątem ich tematów, sposobów ukazywania na nich przestrzeni i wierności
w oddaniu szczegółów
– nadaje fragmentowi utworu trafny tytuł
– wie, jaką funkcję w utworze literackim
pełnią porównania i epitety
– poprawnie wskazuje w tekście epitety
i porównania
– orientuje się w możliwościach, jakie daje
technika w zakresie upowszechniania
kultury i dostępu do zbiorów muzealnych – odwiedza wirtualne muzeum

– wie, że wypowiedzenie złożone nie
zawsze jest zbudowane wyłącznie ze
zdań, ale też np. ze zdania i równoważnika zdania
– poprawnie łączy zdania z równoważnikami zdań, budując wypowiedzenia
złożone (stosuje przecinek)

Ocenianie

53

54

87.

86.

Lp.

I, 1: 1), 2); I, 3: 5); II, 2: 11);
III, 1: 5), 6); III, 2: 5), 6)
– Ryszard Przymus, Fraszki
teatralne
[podręcznik, s. 243–244]
– fraszka
– instrukcja

Żartem o teatrze.

– zaproszenie

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– c zyta głośno fraszki
– z pomocą nauczyciela określa tematy poszczególnych utworów
–w
 ie, czym jest fraszka
– z pomocą nauczyciela redaguje
opis wnętrza teatru na podstawie
fotografii
– z na zasady zachowania się
w teatrze i kinie
– z pomocą nauczyciela redaguje
kodeks dobrego zachowania
w teatrze
– u czestniczy w scence dramowej

– z pomocą nauczyciela pisze zaproszenie na wernisaż/wykorzystując
wzór zaproszenia, próbuje napisać
własny tekst

na ocenę dopuszczającą

na ocenę
dobrą

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
fraszki
– trafnie określa tematy poszczególnych utworów
– wie, czym jest fraszka
– układa własny żartobliwy utwór
wierszowany związany z teatrem,
częściowo powielając kompozycję
i ukształtowanie językowe utworu
Przymusa
– samodzielnie redaguje opis wnętrza
teatru na podstawie fotografii,
z reguły zachowuje wyznaczniki
gatunkowe opisu
– zna zasady zachowania się
w teatrze
– redaguje kodeks dobrego zachowania w teatrze
– wskazuje różnice w zachowaniu się
w teatrze i kinie

– pracuje metodą przekładu intersemiotycznego – dowolną techniką
malarską odzwierciedla nastroje
związane z utworem muzycznym
– uczestniczy w organizacji wystawy
prac plastycznych inspirowanych
muzyką
– samodzielnie pisze zaproszenia
na wernisaż, z reguły zachowuje
wyznaczniki gatunkowe zaproszenia

Uczeń:

– czyta głośno fraszki
– z reguły trafnie określa tematy
poszczególnych utworów
– wie, czym jest fraszka
– podejmuje próbę ułożenia własnego żartobliwego utworu wierszowanego związanego z teatrem
– podejmuje próbę zredagowania
opisu wnętrza teatru na podstawie
fotografii
– zna zasady zachowania się
w teatrze
– redaguje kodeks dobrego zachowania w teatrze
– wskazuje różnice w zachowaniu się
w teatrze i kinie
– uczestniczy w scence dramowej
– zna podstawowe cechy teatru
antycznego

– pracuje metodą przekładu intersemiotycznego – dowolną techniką
malarską odzwierciedla nastroje
związane z utworem muzycznym
– uczestniczy w organizacji wystawy
prac plastycznych inspirowanych
muzyką
– podejmuje próbę napisania
zaproszenia na wernisaż, stara się
zachować wyznaczniki gatunkowe
zaproszenia

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
fraszki
– trafnie określa tematy poszczególnych
utworów
– wie, czym jest fraszka
– twórczo układa własny żartobliwy
utwór wierszowany związany z teatrem
– samodzielnie redaguje opis wnętrza
teatru na podstawie fotografii, zachowuje wyznaczniki gatunkowe opisu
– zna zasady zachowania się w teatrze
– samodzielnie redaguje kodeks dobrego
zachowania w teatrze
– prawidłowo wskazuje różnice w zachowaniu się w teatrze i kinie
– uczestniczy w scence dramowej
– zna podstawowe cechy teatru
antycznego

– pracuje metodą przekładu intersemiotycznego – dowolną techniką malarską
odzwierciedla nastroje związane
z utworem muzycznym
– aktywnie uczestniczy w organizacji
wystawy prac plastycznych inspirowanych muzyką
– samodzielnie pisze zaproszenia na wernisaż, zachowuje wyznaczniki gatunkowe zaproszenia

na ocenę
bardzo dobrą
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89.

88.

87.

I, 1: 1), 2), 4), 5), 7), 8); II, 2: 10);
II, 3: 1); III, 1: 1), 8)
Jan Kreczmer, Notatnik
aktora
[podręcznik, s. 250–254]
– gratulacje

Z notatnika aktora.

I, 1: 1), 2), 4); II, 1: 1); II, 2: 2)
– Ewa Skarżyńska, Teatr
– Tadeusz Makowski, Teatr
dziecięcy
[podręcznik, s. 245–249]

Poetycko o teatrze.

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– rzadko poprawnie odpowiada
na pytania do tekstu, ma trudności
z odnalezieniem w tekście potrzebnych informacji
– uczestniczy w scence (pantomimie)
obrazującej sytuację przedstawioną
w tekście
– z pomocą nauczyciela określa uczucia bohatera tekstu na podstawie
jego zachowania i postaw
– z pomocą nauczyciela opowiada
o roli teatralnej lub filmowej, którą
uważa za najciekawszą
– podejmuje próbę złożenia ustnych
(lub pisemnych) gratulacji
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych

– słucha nagrania recytacji
– wypowiada się krótko na temat
swojej wizyty w teatrze (np. klasowego wyjścia na spektakl)
– z pomocą nauczyciela opisuje sytuację przedstawioną w utworze
– z pomocą nauczyciela opowiada o sytuacji przedstawionej
na obrazie T. Makowskiego
– dostrzega cechy charakterystyczne
malarstwa kubistycznego

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– z reguły prawidłowo odpowiada
na pytania do tekstu, odnajdując
w nim potrzebne informacje
– uczestniczy w scence (pantomimie)
obrazującej sytuację przedstawioną
w tekście
– z reguły trafnie identyfikuje uczucia
bohatera tekstu na podstawie jego
zachowania i postaw
– podejmuje próbę opowiedzenia
o roli teatralnej lub filmowej, którą
uważa za najbardziej wartościową
– składa ustne (lub pisemne) gratulacje
– z reguły poprawnie wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych

– słucha nagrania recytacji
– przedstawia krótko własne wrażenia
związane z wizytą w teatrze
– wypowiada się ogólnikowo na temat sytuacji opisanej w utworze
– opowiada mało precyzyjnie o sytuacji przedstawionej na obrazie
T. Makowskiego
– wie, czym charakteryzuje się malarstwo kubistyczne

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– p rawidłowo odpowiada na pytania
do tekstu, z reguły cytuje właściwe
fragmenty tekstu
– u czestniczy w scence (pantomimie)
obrazującej sytuację przedstawioną
w tekście
– t rafnie określa uczucia bohatera
tekstu na podstawie jego zachowania i postaw, nazywa je prawidłowo
– o powiada o roli teatralnej lub filmowej, którą uważa za najbardziej
wartościową, argumentuje swoją
opinię
– p oprawnie składa ustne (lub pisemne) gratulacje
– p oprawnie wyjaśnia znaczenia
związków frazeologicznych

– słucha z uwagą nagrania recytacji
– przedstawia własne wrażenia związane z wizytą w teatrze, posługuje
się starannym językiem
– wypowiada się krótko na temat
sytuacji opisanej w utworze
– ocenia zgodność zobrazowanej
w utworze sytuacji z rzeczywistością
– opowiada o sytuacji przedstawionej
na obrazie T. Makowskiego
– wie, czym charakteryzuje się malarstwo kubistyczne

– uczestniczy w scence dramowej
– zna podstawowe cechy teatru
antycznego

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia lub przez nauczyciela
– prawidłowo odpowiada na pytania
do tekstu, wyszukuje w tekście właściwe cytaty
– uczestniczy w scence (pantomimie)
obrazującej sytuację przedstawioną
w tekście
– trafnie określa uczucia bohatera tekstu
na podstawie jego zachowania i postaw,
nazywa je prawidłowo
– interesująco opowiada o roli teatralnej
lub filmowej, którą uważa za najbardziej
wartościową, umiejętnie argumentuje
swoją opinię
– poprawnie składa ustne (lub pisemne)
gratulacje
– poprawnie wyjaśnia znaczenia związków
frazeologicznych

– słucha z uwagą nagrania recytacji
– przedstawia własne wrażenia związane
z wizytą w teatrze, opowiada w sposób
interesujący, posługuje się starannym
językiem
– wypowiada się na temat sytuacji opisanej w utworze
– ocenia zgodność zobrazowanej w utworze sytuacji z rzeczywistością, argumentuje swoją opinię
– opowiada o sytuacji przedstawionej
na obrazie T. Makowskiego
– wie, czym charakteryzuje się malarstwo
kubistyczne

Ocenianie
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I, 1: 1), 8); II, 2: 6); II, 3: 1)
– Jan Brzechwa, Akademia
Pana Kleksa
– fragment słuchowiska
radiowego (Wyprawa
w poszukiwaniu skarbów)
[podręcznik, s. 258–264]
– tekst główny i tekst poboczny

Wizyta w Akademii pana
Kleksa.

I, 2; I, 3: 3); III, 2: 5)
– Agnieszka Frączek, Dziwna
wizyta
[podręcznik, s. 255–257,
zeszyt ćwiczeń]
– pisownia przyimków
złożonych
– pisownia wyrażeń przyimkowych

Na pewno czy na niby?
Pisownia przyimków
złożonych i wyrażeń
przyimkowych.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– słucha nagrania słuchowiska radiowego
– wie, czym jest adaptacja
– dostrzega różnice między fragmentem utworu Brzechwy Akademia…
i fragmentem scenariusza słuchowiska
– wie, czym są didaskalia
– uczestniczy w nagraniu klasowego/
szkolnego słuchowiska

– słucha utworu czytanego przez
nauczyciela
– z reguły poprawnie wskazuje
w tekście przyimki i wyrażenia
przyimkowe
– z pomocą nauczyciela układa zdania
z przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi
– zna zasady pisowni wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych
– podejmuje próbę uzupełnienia luk
w tekście przyimkami i formami
przyimków złożonych
– wie, w jakich sytuacjach korzysta
się ze słownika ortograficznego, ma
świadomość obecności w słowniku
elementów fakultatywnych, np.
zestawu zasad pisowni, przykładów
zapisu

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– słucha nagrania słuchowiska radiowego, śledząc zapis zamieszczony
w podręczniku
– wie, czym jest adaptacja
– rozumie określenie teatr wyobraźni
– porównuje fragment utworu Jana
Brzechwy Akademia… z fragmentem scenariusza słuchowiska,
dostrzega różnice między nimi
– wie, czym są didaskalia

na ocenę
dobrą

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez innego ucznia lub przez nauczyciela
– s łucha uważnie nagrania słuchowiska radiowego, śledząc zapis
zamieszczony w podręczniku
–w
 ie, czym jest adaptacja
– p odejmuje próbę oceny trafności
określenia teatr wyobraźni jako
nazwy słuchowiska radiowego
– porównuje fragment utworu Jana
Brzechwy Akademia… z fragmentem

– słucha uważnie utworu czytanego
przez nauczyciela
– poprawnie wskazuje w tekście
przyimki i wyrażenia przyimkowe
– samodzielnie układa zdania z wyrażeniami przyimkowymi, z reguły nie
popełnia błędów w tym zakresie
– zna zasady pisowni wyrażeń przyimkowych, stosuje je w sytuacjach
typowych
– prawidłowo uzupełnia luki w tekście
przyimkami i formami przyimków
złożonych
– umiejętnie korzysta ze słownika
ortograficznego

Uczeń:
– słucha utworu czytanego przez
nauczyciela
– z reguły poprawnie wskazuje
w tekście przyimki i wyrażenia
przyimkowe
– układa zdania z przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi, starając się
zachować ich poprawną pisownię
– zna podstawowe zasady pisowni
wyrażeń przyimkowych i przyimków
złożonych
– uzupełnia luki w tekście przyimkami
i formami przyimków złożonych
– korzysta ze słownika ortograficznego, ma świadomość obecności
w słowniku elementów fakultatywnych, np. zestawu zasad pisowni,
przykładów zapisu

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innego ucznia lub przez nauczyciela
– słucha uważnie nagrania słuchowiska
radiowego, śledząc zapis zamieszczony
w podręczniku
– wie, czym jest adaptacja
– ocenia trafność określenia teatr wyobraźni jako nazwy słuchowiska radiowego
– porównuje fragment utworu Jana Brzechwy Akademia… z fragmentem scenariusza słuchowiska, wskazuje różnice
w zakresie treści i kompozycji tekstów

– słucha uważnie utworu czytanego przez
nauczyciela
– poprawnie wskazuje w tekście przyimki
i wyrażenia przyimkowe
– samodzielnie i poprawnie układa zdania
z wyrażeniami przyimkowymi
– zna zasady pisowni wyrażeń przyimkowych, stosuje je w sytuacjach problemowych
– prawidłowo uzupełnia luki w tekście
przyimkami i formami przyimków
złożonych
– umiejętnie korzysta ze słownika
ortograficznego

na ocenę
bardzo dobrą
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91.

– wypowiada się ogólnikowo na temat znaczenia telewizji w życiu
współczesnego społeczeństwa
– z pomocą nauczyciela wskazuje
zalety i wady powszechnego dostępu do telewizji

Porozmawiajmy
o telewizji.

I, 1: 4); I, 2); I, 3: 5); II, 2: 7), 8);
III, 1: 1), 8), 9); III, 2: 7)
[podręcznik, s. 269–271]
– program telewizyjny

– wypowiada się ogólnikowo na temat miejsca telewizji wśród innych
mediów
– wypowiada się ogólnikowo na
temat zalet i wad telewizji – zysków
i zagrożeń związanych z częstym
oglądaniem telewizji, uznawania
telewizji jako „czwartej władzy”

–w
 yodrębnia w wypowiedzeniu
zdania składowe
– d ostrzega możliwe sposoby łączenia zdań – za pomocą spójników,
bezspójnikowo
–w
 ie, czym jest spójnik
–w
 ie, przed którymi spójnikami
należy postawić przecinek
– z reguły łączy zdania za pomocą
właściwych spójników, uwzględniając logikę wypowiedzi
– p odejmuje próby pisania zdań złożonych połączonych bezspójnikowo
i za pomocą spójników
– z reguły wstawia przecinki przed
właściwymi spójnikami
– r ozwija zdania, wstawiając spójniki
między określeniami

– z pomocą nauczyciela wyodrębnia
w wypowiedzeniu zdania składowe
– dostrzega możliwe sposoby łączenia zdań – za pomocą spójników,
bezspójnikowo
– wie, czym jest spójnik
– wie, przed którymi spójnikami
należy postawić przecinek
– z pomocą nauczyciela łączy zdania
za pomocą właściwych spójników
– z pomocą nauczyciela pisze zdania
złożone połączone spójnikowo
i bezspójnikowo
– rozwija zdania pojedyncze, wstawiając spójniki między określeniami

„Że”, „ponieważ”, „i”,
„ale” – wyrazy, które mają
niezwykły talent łączenia
zdań.

I, 3: 1), 2); III, 2: 2), 6)
[podręcznik, s. 265–268,
zeszyt ćwiczeń]
– spójnik
– zdanie złożone

– wypowiada się ogólnikowo
na temat predyspozycji, jakie
powinien posiadać lektor radiowy
i aktor uczestniczący w słuchowisku
radiowym
– uczestniczy w nagraniu klasowego/
szkolnego słuchowiska

– słuchowisko
– adaptacja

– wypowiada się na temat miejsca
telewizji wśród innych mediów
– wypowiada się na temat zalet
i wad telewizji – zysków i zagrożeń
związanych z częstym oglądaniem
telewizji, uznawania telewizji jako
„czwartej władzy”

– p oprawnie wyodrębnia w wypowiedzeniu zdania składowe
– d ostrzega możliwe sposoby łączenia zdań – za pomocą spójników,
bezspójnikowo, stosuje je w modelowych konstrukcjach składniowych
–w
 ie, czym jest spójnik
–w
 ie, przed którymi spójnikami
należy postawić przecinek
– łączy zdania za pomocą właściwych
spójników, zachowując logikę wypowiedzi
– p isze zdania złożone połączone
bezspójnikowo i za pomocą spójników
– z reguły wstawia przecinki przed
właściwymi spójnikami
– r ozwija zdania, wstawiając właściwe
spójniki między określeniami

scenariusza słuchowiska, wskazuje
główne różnice w zakresie treści
i kompozycji tekstów
– wie, czym są didaskalia
– wypowiada się na temat predyspozycji, jakie powinien posiadać lektor
radiowy i aktor uczestniczący w słuchowisku radiowym
– aktywnie uczestniczy w nagraniu
klasowego/szkolnego słuchowiska

– interesująco wypowiada się na temat
miejsca telewizji wśród innych mediów
– wypowiada się na temat zalet i wad telewizji – zysków i zagrożeń związanych
z częstym oglądaniem telewizji, uznawania telewizji jako „czwartej władzy”
– klasyfikuje programy telewizyjne według
kategorii wiekowych i tematycznych

– samodzielnie, poprawnie wyodrębnia
w wypowiedzeniu zdania składowe
– dostrzega możliwe sposoby łączenia
zdań – za pomocą spójników, bezspójnikowo, stosuje je w budowanych przez
siebie wypowiedzeniach
– wie, czym jest spójnik
– wie, przed którymi spójnikami należy
postawić przecinek
– łączy zdania za pomocą właściwych
spójników, zachowując logikę wypowiedzi
– pisze zdania złożone połączone bezspójnikowo i za pomocą spójników
– stawia przecinki przed właściwymi
spójnikami
– rozwija zdania, wstawiając właściwe
spójniki między określeniami

– wie, czym są didaskalia
– interesująco wypowiada się na temat
predyspozycji, jakie powinien posiadać
lektor radiowy i aktor uczestniczący
w słuchowisku radiowym
– aktywnie uczestniczy w nagraniu klasowego/szkolnego słuchowiska

Ocenianie
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Lp.

II, 2: 7), 8); III, 1: 8)
[podręcznik, s. 272–273]
– film fabularny

Co jest grane? O gatunkach filmowych.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– zna podstawowe gatunki filmowe
– orientuje się w różnicach między filmem dokumentalnym i fabularnym
– wie, czym jest animacja
– wie, czym jest scenariusz filmowy
– z pomocą nauczyciela nadaje
filmom tytuły odpowiadające ich
gatunkom i tematom

– klasyfikuje programy telewizyjne
według kategorii wiekowych i tematycznych
– zna podstawowe oznaczenia graficzne stosowane podczas emisji
programów telewizyjnych
– wie, w jakim celu korzysta się
ze słownika wyrazów obcych
– wypowiada się krótko na temat
najciekawszego (jego zdaniem)
programu telewizyjnego
– z pomocą nauczyciela pisze krótki
tekst informacyjny na temat wybranego programu telewizyjnego

na ocenę dopuszczającą

– zna podstawowe gatunki filmowe
– orientuje się w różnicach między filmem dokumentalnym i fabularnym
– wie, czym jest animacja
– uczestniczy w przygotowaniu
prezentacji na temat animacji
(np. rysunkowej, komputerowej)

na ocenę
dobrą

– zna podstawowe gatunki filmowe
– poprawnie wskazuje cechy charakterystyczne filmu dokumentalnego
i fabularnego
– wie, czym jest animacja
– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prezentacji na temat animacji
(np. rysunkowej, komputerowej)

– k lasyfikuje programy telewizyjne
według kategorii wiekowych i tematycznych
–w
 ciela się w rolę prezentera telewizyjnego, dopasowując język
i styl wypowiedzi do wystąpienia
publicznego
– z na podstawowe oznaczenia graficzne stosowane podczas emisji
programów telewizyjnych
– korzysta ze słownika wyrazów obcych
– przedstawia krótko najbardziej wartościowy (jego zdaniem) program
telewizyjny
– samodzielnie tworzy tekst informacyjny dotyczący programu telewizyjnego
– tworzy tekst promujący (reklamujący) program telewizyjny
– aktywnie uczestniczy w debacie na
temat udziału mediów (nie tylko
telewizji) w życiu człowieka, zachowując zasady poprawnej dyskusji

Uczeń:
– klasyfikuje programy telewizyjne
według kategorii wiekowych i tematycznych
– wciela się w rolę prezentera telewizyjnego
– zna podstawowe oznaczenia graficzne stosowane podczas emisji
programów telewizyjnych
– wie, w jakim celu korzysta się
ze słownika wyrazów obcych
– podejmuje próbę przedstawienia
najbardziej wartościowego (jego
zdaniem) programu telewizyjnego
– podejmuje próbę napisania tekstu
informacyjnego na temat wybranego programu telewizyjnego
– stara się napisać krótki tekst promujący (reklamujący) jakiś program
telewizyjny
– uczestniczy w debacie na temat
udziału mediów (nie tylko telewizji)
w życiu człowieka

na ocenę
dostateczną
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– zna podstawowe gatunki filmowe
– poprawnie wskazuje cechy charakterystyczne filmu dokumentalnego i fabularnego
– wie, czym jest animacja
– aktywnie uczestniczy w przygotowaniu
prezentacji na temat animacji (np. rysunkowej, komputerowej)

– wciela się w rolę prezentera telewizyjnego, dopasowując język i styl wypowiedzi do wystąpienia publicznego
– zna podstawowe oznaczenia graficzne
stosowane podczas emisji programów
telewizyjnych
– krytycznie wypowiada się na temat
zwyczajów panujących w jego środowisku, związanych z oglądaniem telewizji
– korzysta ze słownika wyrazów obcych
– przedstawia najbardziej wartościowy
(jego zdaniem) program telewizyjny
– samodzielnie tworzy tekst informacyjny
dotyczący programu telewizyjnego
– samodzielnie tworzy tekst promujący
(reklamujący) program telewizyjny
– aktywnie uczestniczy w debacie na temat udziału mediów (nie tylko telewizji)
w życiu człowieka, zachowując zasady
poprawnej dyskusji

na ocenę
bardzo dobrą
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I, 1: 4); III, 1: 8)
[podręcznik, s. 276–277]

Repertuar, czyli co, gdzie
i kiedy obejrzeć?

I, 1: 1), 4), 7); I, 3: 5); III, 1: 4)
– Znów będę Shrekiem
(fragmenty rozmowy
ze Zbigniewem Zamachowskim)
[podręcznik, 274–275]
– wywiad

Film z lektorem
czy dubbingowany?

– film dokumentalny
– animacja

– wie, czym jest repertuar kinowy
– korzysta z legendy umieszczonej
w repertuarze kinowym
– orientuje się w funkcjonowaniu kin
z udogodnieniami dla osób niedosłyszących, głuchoniemych (z audiodeskrypcją) i niepełnosprawnych
ruchowo
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenia frazeologizmów związanych
z teatrem i kinem
– wypowiada się ogólnikowo
na temat sposobów spędzania
wolnego czasu

– czyta w skupieniu fragmenty wywiadu
– wie, czym jest dubbing
– uczestniczy w scence pantomimicznej
– wie, czym jest wywiad
– z pomocą nauczyciela opracowuje
listę pytań do wywiadu z konkretną
osobą

– dostrzega rolę muzyki w filmie

– wie, czym jest repertuar kinowy
– poprawnie odczytuje oznaczenia
graficzne umieszczane w tradycyjnym i internetowym repertuarze
kinowym
– orientuje się w funkcjonowaniu kin
z udogodnieniami dla osób niedosłyszących, głuchoniemych (z audiodeskrypcją) i niepełnosprawnych
ruchowo
– włącza się do dyskusji na temat
wartości kina
– z reguły poprawnie rozumie znaczenia frazeologizmów związanych
z teatrem i kinem

– czyta w skupieniu fragmenty
wywiadu
– wie, czym jest dubbing
– wypowiada się na temat zalet i wad
filmów dubbingowanych
– uczestniczy w scence pantomimicznej
– wie, czym jest wywiad
– podejmuje próbę przygotowania
listy pytań do wywiadu z konkretną
osobą

–w
 ie, czym jest scenariusz filmowy
– p odejmuje próby nadania filmom
tytułów odpowiadających ich gatunkom i tematom
– o powiada krótko wybrany film, stara się wyrazić ocenę na jego temat
– d ostrzega rolę muzyki w filmie

– wie, czym jest repertuar kinowy
– poprawnie odczytuje oznaczenia
graficzne umieszczane w tradycyjnym i internetowym repertuarze
kinowym
– orientuje się w funkcjonowaniu kin
z udogodnieniami dla osób niedosłyszących, głuchoniemych (z audiodeskrypcją) i niepełnosprawnych
ruchowo
– aktywnie uczestniczy w dyskusji na
temat wartości kina
– poprawnie rozumie znaczenia frazeologizmów związanych z teatrem
i kinem

– czyta w skupieniu fragmenty
wywiadu
– wyjaśnia na podstawie tekstu, czym
jest dubbing
– wypowiada się na temat zalet i wad
filmów dubbingowanych
– uczestniczy w scence pantomimicznej
– przygotowuje się do przeprowadzenia wywiadu (sporządza listę pytań
do konkretnej osoby)

–w
 ie, czym jest scenariusz filmowy
– t worzy poprawnie tytuły filmów
w zależności od gatunku i tematu
– o powiada wybrany film, podejmuje
próbę jego oceny
–w
 ypowiada się na temat roli muzyki
w filmie
–w
 ypowiada się krótko na temat
doboru muzyki filmowej w zależności od gatunku obrazu

– wie, czym jest repertuar kinowy
– poprawnie odczytuje oznaczenia
graficzne umieszczane w tradycyjnym
i internetowym repertuarze kinowym
– wypowiada się na temat potrzeby funkcjonowania kin z udogodnieniami dla
osób niedosłyszących, głuchoniemych
(z audiodeskrypcją) i niepełnosprawnych
ruchowo
– aktywnie uczestniczy w dyskusji
na temat wartości kina
– poprawnie rozumie znaczenia frazeologizmów związanych z teatrem i kinem

– czyta w skupieniu fragmenty wywiadu
– wyjaśnia na podstawie tekstu, czym jest
dubbing
– wypowiada się krytycznie na temat
zalet i wad filmów dubbingowanych,
odnosi się do konkretnych przykładów
– uczestniczy w scence pantomimicznej
– przygotowuje się do przeprowadzenia
wywiadu (sporządza listę pytań do konkretnej osoby)

– wie, czym jest scenariusz filmowy
– tworzy poprawnie tytuły filmów
w zależności od gatunku i tematu
– wypowiada się krytycznie na temat
wybranego filmu, ocenia go i argumentuje swoje stanowisko
– interesująco wypowiada się na temat
roli muzyki w filmie
– ciekawie wypowiada się na temat
doboru muzyki filmowej w zależności
od gatunku obrazu

Ocenianie

59

60

98.

97.

96.

Lp.

– czyta tekst w skupieniu/podejmuje
próbę czytania na głos
– słucha tekstu czytanego przez
innego ucznia
– z pomocą nauczyciela opisuje
w formie ustnej wygląd i zachowanie zwierzęcia przedstawionego
w tekście

Pies – najlepszy przyjaciel
człowieka.

I, 1: 1), 2), 4), 7); II, 2: 10)
– Paweł Beręsewicz, Burek
[podręcznik, s. 282–284]
– cytat

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7); I, 3: 1), 2);
II, 2: 11); III, 2: 2), 6)
[podręcznik, s. 278–280]
– wypowiedzenie pojedyncze i złożone
– sposoby łączenia zdań
składowych
– fraszka, adaptacja
– pejzaż
– martwa natura

– czyta tekst w skupieniu
– rzadko odpowiada na pytania do
tekstu, ma trudności w odnalezieniu
w nim potrzebnych informacji
– wie, czym jest zdanie pojedyncze,
a czym jest zdanie złożone
– zna zasady interpunkcyjne dotyczące wstawiania przecinków przed
niektórymi spójnikami
– wie, czym różni się równoważnik
zdania od zdania
– wie, czym są: fraszka, adaptacja,
pejzaż, martwa natura

na ocenę dopuszczającą

Co wiem? Co umiem?
Sprawdzian kontrolny nr 6.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta głośno
– słucha z uwagą tekstu czytanego
przez innego ucznia
– ogólnikowo wypowiada się na
temat głównego bohatera utworu
– nieprecyzyjnie opisuje w formie
ustnej wygląd i zachowanie zwierzęcia przedstawionego w tekście

Blisko natury

– c zyta tekst w skupieniu
– c zęściowo odpowiada na pytania do tekstu, odnajdując w nim
potrzebne informacje
–w
 ie, czym jest zdanie pojedyncze,
a czym jest zdanie złożone
– z na zasady interpunkcyjne dotyczące wstawiania przecinków przed
niektórymi spójnikami, stara się
je zastosować
– r ozpoznaje równoważnik zdania,
wie, czym rożni się od zdania,
z reguły odróżnia je w tekstach
– p oprawnie definiuje pojęcia
i terminy: fraszka, adaptacja, pejzaż,
martwa natura
– s tara się podać przykłady fraszek,
adaptacji, pejzaży i martwej natury

– wypowiada się krótko na temat
sposobów spędzania wolnego
czasu, podejmuje próbę uzasadnienia swojego stanowiska

na ocenę
dostateczną

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
– słucha z uwagą tekstu czytanego
przez innego ucznia
– opowiada o głównym bohaterze
utworu, stara się przytoczyć właściwe fragmenty tekstu na poparcie
swoich opinii

– c zyta tekst w skupieniu
– o dpowiada na pytania do tekstu,
z reguły odnajdując w nim właściwe
informacje
–w
 ie, czym jest zdanie pojedyncze,
a czym jest zdanie złożone
– z na zasady interpunkcyjne dotyczące wstawiania przecinków przed
niektórymi spójnikami, z reguły
stosuje je poprawnie
– r ozpoznaje równoważnik zdania,
wie, czym rożni się od zdania
– p oprawnie definiuje pojęcia i terminy: fraszka, adaptacja, pejzaż,
martwa natura
– z na przykłady fraszek, adaptacji,
pejzaży i martwej natury

– wypowiada się krótko na temat
sposobów spędzania wolnego
czasu, uzasadnia swoje stanowisko

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
– słucha z uwagą tekstu czytanego przez
innego ucznia
– barwnie opowiada o głównym bohaterze utworu, przytacza właściwe fragmenty tekstu na poparcie swoich opinii

– czyta tekst w skupieniu
– odpowiada na pytania do tekstu, wyszukując w nim właściwe informacje
– wie, czym jest zdanie pojedyncze,
a czym jest zdanie złożone
– zna zasady interpunkcyjne dotyczące
wstawiania przecinków przed niektórymi spójnikami, stosuje je poprawnie
– rozpoznaje równoważnik zdania, wie,
czym rożni się od zdania
– poprawnie definiuje pojęcia i terminy:
fraszka, adaptacja, pejzaż, martwa
natura
– zna przykłady fraszek, adaptacji, pejzaży
i martwej natury

– interesująco wypowiada się na temat
sposobów spędzania wolnego czasu,
uzasadnia swoje stanowisko

na ocenę
bardzo dobrą
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101.

100.

99.

98.

I, 1: 1), 2), 7), 9); II, 4; II, 2: 11);
III, 1: 8)
– O okrutnym wilku z Gubbio
[podręcznik, s. 291]

W każdym stworzeniu tli
się dobro.

I, 1: 1), 7), 9); II, 2: 5), 10);
III, 1: 9), 10)
– Ryszard Marek Groński, Nos
[podręcznik, s. 289–290]
– sylaba
– wers
– strofa

Imiona naszych pupili.

II, 2: 2); III, 1: 1), 5)
[podręcznik, s. 285–288]
– opinia
– opis zwierzęcia

Nasi ulubieńcy.

– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela lub innego ucznia, śledząc
tekst wzrokiem
– podejmuje próbę ułożenia planu
wydarzeń przedstawionych w tekście

– słucha nagrania recytacji
– czyta wiersz, starając się podkreślić
jego rytm
– podejmuje samodzielne próby
ustalenia ilości sylab w wersach,
określenia ilości wersów w strofach,
wskazania rymów
– krótko opowiada o głównym bohaterze utworu

– słucha nagrania recytacji
– z pomocą nauczyciela ustala ilość
sylab w wersach, określa ilość
wersów w strofach, wskazuje rymy
– z pomocą nauczyciela opowiada
o głównym bohaterze utworu

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia,
śledząc tekst wzrokiem
– z pomocą nauczyciela układa
plan wydarzeń przedstawionych
w tekście

– opowiada o swoim prawdziwym lub
wymarzonym zwierzęciu
– stara się scharakteryzować opisywane zwierzę pod względem jego
wyglądu, temperamentu, zachowań
itd.
– pisze krótką notatkę na temat
jakiegoś zwierzęcia (np. psa, kota,
papugi), wykorzystując informacje
zaczerpnięte z różnych źródeł
– podejmuje próbę zredagowania na
podstawie instrukcji i wzoru opisu
zwierzęcia
– wie, czym jest opinia
– z reguły odróżnia opinię od faktu

– wie, czym jest cytat
– wie, jakim celom służy cytowanie

– opowiada o swoim prawdziwym lub
wymarzonym zwierzęciu
– z pomocą nauczyciela sporządza
listę cech, jakimi może się charakteryzować jakieś zwierzę
– z pomocą nauczyciela pisze krótką
notatkę na temat jakiegoś zwierzęcia (np. psa, kota, papugi)
– analizuje wzorcowy opis zwierzęcia
– wie, czym jest opinia
– ma trudności z odróżnieniem opinii
od faktu

– wie, czym jest cytat
– wie, jakim celom służy cytowanie

– s łucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia,
śledząc tekst wzrokiem
– s amodzielnie układa plan wydarzeń
przedstawionych w tekście
– o dpowiada na pytania do tekstu,
z reguły wskazuje (podkreśla)

– słucha z uwagą nagrania recytacji
– czyta głośno wiersz, podkreślając
jego rytm
– bada elementy tworzące rytm
wiersza (z reguły bezbłędnie ustala
ilość sylab w wersach, określa ilość
wersów w strofach, wskazuje rymy)
– opowiada o głównym bohaterze
utworu, cytując fragmenty wiersza

– opowiada o swoim prawdziwym lub
wymarzonym zwierzęciu
– charakteryzuje opisywane zwierzę
pod względem jego wyglądu, temperamentu, zachowań itd.
– redaguje krótką notatkę na temat
jakiegoś zwierzęcia (np. psa, kota,
papugi), korzystając z różnych
źródeł informacji
– na podstawie instrukcji i wzoru
redaguje krótki opis zwierzęcia
– wie, czym jest opinia
– odróżnia opinię od faktu
– dostrzega miejsce opinii w opisie

– opisuje ustnie wygląd i zachowanie zwierzęcia przedstawionego
w tekście
– wie, czym jest cytat
– wie, jakim celom służy cytowanie

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia, śledząc
tekst wzrokiem
– samodzielnie układa plan wydarzeń
przedstawionych w tekście

– słucha z uwagą nagrania recytacji
– czyta głośno wiersz, podkreślając jego
rytm
– umiejętnie bada elementy tworzące
rytm wiersza (poprawnie ustala ilość
sylab w wersach, określa ilość wersów
w strofach, wskazuje rymy)
– barwnie opowiada o głównym bohaterze utworu, cytując fragmenty wiersza

– opowiada barwnie o swoim prawdziwym lub wymarzonym zwierzęciu
– charakteryzuje opisywane zwierzę pod
względem jego wyglądu, temperamentu, zachowań itd.
– samodzielnie redaguje krótką notatkę
na temat jakiegoś zwierzęcia (np. psa,
kota, papugi), korzystając z różnych
źródeł informacji
– na podstawie instrukcji i wzoru redaguje
opis zwierzęcia
– wie, czym jest opinia
– odróżnia opinię od faktu
– dostrzega miejsce opinii w opisie

– interesująco opisuje ustnie wygląd
i zachowanie zwierzęcia przedstawionego w tekście
– wie, czym jest cytat
– wie, jakim celom służy cytowanie

Ocenianie

61

62

103.

102.

101.

Lp.

– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– c zyta tekst w skupieniu

Kto ma muchy w nosie,
a kto jest łagodny jak
baranek?

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 2), 6)
[podręcznik, s. 294–296,
zeszyt ćwiczeń]
– interpunkcja w zdaniu

– z pomocą nauczyciela wskazuje
(podkreśla) w tekście orzeczenia
– wskazuje wyrazy służące zespoleniu
zdań składowych (spójniki współrzędności)
– wie, że zdania można łączyć spójnikowo i bezspójnikowo
– zna różne znaki interpunkcyjne,
stosuje prawidłowo znaki kończące
wypowiedzenia
– z pomocą nauczyciela uzupełnia
tekst o brakujące przecinki i wstawia właściwe spójniki

– ma trudności z odpowiedzią
na pytania do tekstu
– wypowiada się krótko na temat
właściwego traktowania zwierząt
przez ludzi

na ocenę dopuszczającą

Nie tylko kropka – rzecz
o interpunkcji w zdaniu.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta tekst w skupieniu

– z reguły poprawnie wskazuje (podkreśla) w tekście orzeczenia
–w
 skazuje wyrazy służące zespoleniu
zdań składowych (spójniki współrzędności)
–w
 ie, że zdania można łączyć spójnikowo i bezspójnikowo
– z na różne znaki interpunkcyjne,
stosuje je prawidłowo
– p odejmuje próby ułożenia wypowiedzeń złożonych i zastosowania
w odpowiednich miejscach przecinków lub zespolenia zdań składowych właściwymi spójnikami
– p odejmuje próby uzupełnienia
tekstu o brakujące przecinki

– częściowo wskazuje w tekście
właściwe zwroty, wyrażenia, zdania
– dostrzega w tekście elementy
legendy
– wypowiada się krótko na temat
właściwego traktowania zwierząt
przez ludzi
– prezentuje własną opinię na temat
niewłaściwego zachowania człowieka wobec zwierząt, podejmuje
próbę uargumentowania jej

na ocenę
dostateczną

– słucha uważanie tekstu czytanego
przez nauczyciela
– czyta tekst w skupieniu

– poprawnie wskazuje (podkreśla)
w tekście orzeczenia
– prawidłowo wskazuje wyrazy służące zespoleniu zdań składowych
(spójniki współrzędności)
– wie, że zdania można łączyć spójnikowo i bezspójnikowo
– zna różne znaki interpunkcyjne,
określa ich funkcje
– z reguły poprawnie układa wypowiedzenia złożone, wstawiając
w odpowiednie miejsca przecinki
lub zespalając zdania składowe
właściwymi spójnikami
– z reguły poprawnie uzupełnia tekst –
wstawia brakujące przecinki

w tekście właściwe cytaty (zwroty,
wyrażenia, zdania)
– dostrzega w tekście elementy
legendy
– wypowiada się rzeczowo na temat
właściwego traktowania zwierząt
przez ludzi
– prezentuje własną opinię na temat
niewłaściwego zachowania człowieka wobec zwierząt, argumentuje ją

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważanie tekstu czytanego przez
nauczyciela
– czyta tekst w skupieniu

– poprawnie wskazuje (podkreśla)
w tekście orzeczenia
– prawidłowo wskazuje wyrazy służące
zespoleniu zdań składowych (spójniki
współrzędności)
– wie, że zdania można łączyć spójnikowo
i bezspójnikowo
– zna różne znaki interpunkcyjne, określa
ich funkcje
– poprawnie układa wypowiedzenia
złożone, wstawiając w odpowiednie
miejsca przecinki lub zespalając zdania
składowe właściwymi spójnikami
– uzupełnia tekst – wstawia brakujące
przecinki

– trafnie odpowiada na pytania do tekstu,
wskazuje (podkreśla) w tekście właściwe
cytaty (zwroty, wyrażenia, zdania)
– dostrzega w tekście elementy legendy
– interesująco wypowiada się na temat
właściwego traktowania zwierząt przez
ludzi
– prezentuje własną opinię na temat
niewłaściwego zachowania człowieka
wobec zwierząt, argumentuje ją

na ocenę
bardzo dobrą
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104.

103.

– czyta tekst w skupieniu
– z pomocą nauczyciela określa
elementy świata przedstawionego
w tekście
– z pomocą nauczyciela wskazuje
w tekście niektóre informacje dotyczące wyglądu miejsca (ogrodu)
– z pomocą nauczyciela wynotowuje
z cytatów słownictwo (przymiotniki) oceniające i opisujące
– wie, czym jest ekranizacja
– wypowiada się ogólnikowo
na temat ekranizacji Tajemniczego
ogrodu
– wie, czym jest recenzja i czemu
służy

Tajemnice pewnego
ogrodu.

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7); I, 3: 3);
III, 1: 4), 5), 6); III, 2: 5), 6)
– Frances Hodgson Burnett,
Tajemniczy ogród
[podręcznik, s. 298–301]
– opis miejsca
– recenzja
– ekranizacja

– ogólnikowo wypowiada się na
temat zachowania bohatera utworu
– dostrzega komizm (użycie nazwy
znaczącej)
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia
znaczenia frazeologizmów zawierających nazwy zwierząt

I, 1: 1), 2), 4), 7), 8), 9); II, 1: 2),
3); II, 2: 10); III, 1: 1)
– Agnieszka Frączek, Zwierzyniec
[podręcznik, s. 297]
– komizm, dowcip

– c zyta tekst w skupieniu
– z reguły poprawnie określa elementy świata przedstawionego
w tekście
– o gólnikowo wypowiada się na temat osoby opowiadającej o wydarzeniach
–w
 skazuje w tekście niektóre informacje dotyczące wyglądu miejsca
(ogrodu), gromadzi informacje
służące do opisu miejsca
–w
 ynotowuje z cytatów słownictwo
(przymiotniki) oceniające i opisujące
– p odejmuje próbę zredagowania
opisu miejsca
–w
 ypowiada się krótko na temat
ekranizacji Tajemniczego ogrodu
–w
 ie, czym jest recenzja i czemu
służy

– wypowiada się lakonicznie na temat
zachowania bohatera utworu
– dostrzega komizm (użycie nazwy
znaczącej)
– dostrzega dowcip zawarty w zakończeniu utworu
– z reguły poprawnie wyjaśnia znaczenia frazeologizmów zawierających
nazwy zwierząt
– przygotowuje się do napisania
tekstu perswazyjnego – gromadzi
argumenty mające na celu przekonanie bohatera utworu do zmiany
postawy wobec zwierząt
– czyta tekst w skupieniu
– poprawnie określa elementy świata
przedstawionego w tekście
– krótko charakteryzuje osobę opowiadającą o wydarzeniach (zwraca
uwagę na posiadanie przez narratora informacji o uczuciach i myślach
bohaterów)
– wyszukuje w tekście informacje
dotyczące wyglądu miejsca (ogrodu), gromadzi informacje służące
do opisu miejsca
– wynotowuje z cytatów słownictwo
(przymiotniki) oceniające i opisujące, z reguły poprawnie dzieli przymiotniki według tych kategorii
– redaguje opis miejsca
– wypowiada się na temat ekranizacji
Tajemniczego ogrodu, stosując częściowo słownictwo wartościujące
– wie, czym jest recenzja i czemu
służy

– wypowiada się na temat zachowania bohatera utworu, próbuje
ocenić to postępowanie
– dostrzega komizm (użycie nazwy
znaczącej)
– dostrzega dowcip zawarty w zakończeniu utworu
– z reguły poprawnie wyjaśnia znaczenia frazeologizmów zawierających
nazwy zwierząt
– podejmuje próbę napisania tekstu
perswazyjnego – gromadzi argumenty i przedstawia je w atrakcyjny
sposób

– czyta tekst w skupieniu
– samodzielnie i poprawnie określa
elementy świata przedstawionego
w tekście
– trafnie charakteryzuje osobę opowiadającą o wydarzeniach (zwraca uwagę
na posiadanie przez narratora informacji
o uczuciach i myślach bohaterów)
– wyszukuje w tekście fragmenty dotyczące wyglądu miejsca (ogrodu), zbiera
informacje służące do opisu miejsca,
selekcjonuje je
– wynotowuje z cytatów słownictwo
(przymiotniki) oceniające i opisujące,
poprawnie dzieli przymiotniki według
tych kategorii
– redaguje opis miejsca
– wypowiada się krytycznie na temat
ekranizacji Tajemniczego ogrodu, stosując słownictwo wartościujące
– wie, czym jest recenzja i czemu służy

– interesująco wypowiada się na temat
zachowania bohatera utworu, trafnie
ocenia to postępowanie
– dostrzega komizm (użycie nazwy
znaczącej)
– dostrzega dowcip zawarty w zakończeniu utworu
– poprawnie wyjaśnia znaczenia frazeologizmów zawierających nazwy zwierząt
– tworzy tekst perswazyjny – gromadzi
argumenty i przedstawia je w atrakcyjny
sposób (buduje wypowiedź mającą
na celu przekonanie bohatera utworu
do zmiany postawy wobec zwierząt)

Ocenianie

63

64

106.

105.

Lp.

I, 1: 1), 2), 4), 7); II, 3: 1); III, 1: 8)
– John R.R. Tolkien, Powrót
króla
[podręcznik, s. 304–307]

Z wizytą w świecie elfów.

I, 1: 2), 4), 8); I, 3: 5); II, 2: 4);
III, 1: 4), 1)
– Aleksander Rymkiewicz,
Dom zwierząt
[podręcznik, s. 302–303]
– wyrazy dźwiękonaśladowcze

Las, łąka, pole… – domy
zwierząt.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– uczestniczy w scence pantomimicznej
– kierując się podpowiedziami
nauczyciela, dostrzega przesłanie
utworu

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia
znaczenie wyrażenia dom zwierząt
– uczestniczy w odegraniu scenki
obrazującej różne zachowania ludzi
podczas pobytu w lesie
– z pomocą nauczyciela redaguje
kodeks poprawnych zachowań
człowieka na łonie przyrody
– wie, czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze

na ocenę dopuszczającą

– s łucha tekstu czytanego przez innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– p rezentuje własne stanowisko, stara
się je uargumentować
– u czestniczy w scence pantomimicznej
– d ostrzega przesłanie utworu

na ocenę
dobrą

– s łucha z uwagą tekstu czytanego
przez innego ucznia, śledząc tekst
wzrokiem
– p o części poprawnie interpretuje
cytat w kontekście całości tekstu
– p rezentuje własne stanowisko, stara
się je uargumentować
– u czestniczy w scence pantomimicznej

– s łucha z uwagą tekstu czytanego
przez nauczyciela
– d ostrzega metaforyczne znaczenie
wyrażenia dom zwierząt
–w
 skazuje w tekście większość
poetyckich ekwiwalentów nazewniczych rzeczywistych elementów
budowli mieszkalnej
– u czestniczy w odegraniu scenki
obrazującej różne zachowania ludzi
podczas pobytu w lesie
– r edaguje (w punktach) kodeks
poprawnych zachowań człowieka
na łonie przyrody
– z reguły poprawnie wskazuje
w wierszu onomatopeje, wie, czemu zazwyczaj służą
–w
 łącza się w prace zespołu organizującego konkurs związany
z różnymi sposobami naśladowania
dźwięków spotykanych w przyrodzie, uczestniczy w konkursie

Uczeń:
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– próbuje wyjaśnić znaczenie wyrażenia dom zwierząt
– dostrzega obecność w tekście kilku
poetyckich ekwiwalentów nazewniczych rzeczywistych elementów
budowli mieszkalnej
– uczestniczy w odegraniu scenki
obrazującej różne zachowania ludzi
podczas pobytu w lesie
– podejmuje próbę zredagowania
(w punktach) kodeksu poprawnych
zachowań człowieka na łonie przyrody
– wie, czym są wyrazy dźwiękonaśladowcze, potrafi wskazać ich
przykłady
– włącza się w prace zespołu organizującego konkurs związany z różnymi sposobami naśladowania dźwięków spotykanych w przyrodzie lub
uczestniczy w konkursie

na ocenę
dostateczną

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha z uwagą tekstu czytanego przez
innego ucznia, śledząc tekst wzrokiem
– poprawnie interpretuje cytat w kontekście całości tekstu
– prezentuje własne stanowisko, umiejętnie je argumentuje
– uczestniczy w scence pantomimicznej

– słucha z uwagą tekstu czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega metaforyczne znaczenie
wyrażenia dom zwierząt
– wskazuje w tekście wszystkie poetyckie
ekwiwalenty nazewnicze rzeczywistych
elementów budowli mieszkalnej
– uczestniczy w odegraniu scenki obrazującej różne zachowania ludzi podczas
pobytu w lesie
– samodzielnie redaguje (w punktach)
kodeks poprawnych zachowań człowieka na łonie przyrody
– poprawnie wskazuje w wierszu onomatopeje i określa ich funkcje
– włącza się w prace zespołu organizującego konkurs związany z różnymi
sposobami naśladowania dźwięków
spotykanych w przyrodzie, uczestniczy
w konkursie

na ocenę
bardzo dobrą
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108.

107.

106.

– wie, czym jest plakat
– z pomocą nauczyciela opisuje plakat zamieszczony w podręczniku
– z pomocą nauczyciela określa cel
powstania plakatu
– wymienia wydarzenia (znane
ze szkoły i nie tylko) związane
z obchodami Dnia Ziemi oraz akcją
Sprzątanie Świata
– wymienia przedsięwzięcia związane
z dbaniem o środowisko

Nasz głos w obronie środowiska.

I, 1: 2), 3), 4); II, 2: 1); III, 1: 1), 8)
– plakat
– nagranie piosenki (Marek
Grechuta, Natura)
[podręcznik, s. 311]

I, 3: 1), 2), 3); III, 2: 1), 2)
[podręcznik, s. 308–310,
zeszyt ćwiczeń]
– wypowiedzenie
– zdanie
– wypowiedzenie pojedyncze
– wypowiedzenie złożone
– zdanie rozwinięte i nierozwinięte
– orzeczenie
– podmiot

– wie, czym jest wypowiedzenie
– zna podział zdań ze względu na ich
cel, z reguły nie ma problemu z ich
identyfikacją
– zna podział wypowiedzeń ze względu na obecność orzeczenia lub jego
brak (zdanie, równoważnik zdania,
zawiadomienie)
– odróżnia zdanie pojedyncze od
złożonego
– wie, jaką funkcję pełni w zdaniu
rzeczownik, nie ma większych trudności ze wskazaniem w zdaniach
podmiotów
– wie, jaką funkcję pełni w zdaniu
czasownik, nie ma większych problemów ze wskazaniem w zdaniach
orzeczeń
– rozwija zdania proste, dodaje
określenia

Kilka zdań na temat wypowiedzeń. Podsumowanie.

– krótko opisuje ustnie plakat
– podejmuje próbę oceny plakatu
– z pomocą nauczyciela określa cel
powstania plakatu
– wymienia wydarzenia (znane
ze szkoły i nie tylko) związane
z obchodami Dnia Ziemi oraz akcją
Sprzątanie Świata
– podejmuje próbę zredagowania
spisu przedsięwzięć związanych
z dbaniem o środowisko

–w
 ie, czym jest wypowiedzenie
– z na podział zdań ze względu na ich
cel, potrafi wskazać przykłady
– z reguły prawidłowo określa intencję wypowiedzi
– z na podział wypowiedzeń ze względu na obecność orzeczenia lub jego
brak (zdanie, równoważnik zdania,
zawiadomienie), z reguły odróżnia je
– z reguły poprawnie klasyfikuje
wypowiedzenia ze względu na ilość
zdań składowych (zdanie pojedyncze i zdanie złożone)
–w
 ie, jaką funkcję pełni w zdaniu
rzeczownik (podmiot i określenia)
–w
 ie, jaką funkcję pełni w zdaniu
czasownik (orzeczenie i określenia)
– u zupełnia zdania określeniami
orzeczenia i podmiotu

– analizuje plakat, po części uwzględniając przedstawiony obiekt,
wykorzystane barwy i umieszczony
na nim napis
– krótko, ale rzeczowo wypowiada
się na temat plakatu, wyraża opinię
na jego temat
– podejmuje próbę określenia celu
powstania plakatu, wypowiada się
na temat jego możliwych adresatów

– wie, czym jest wypowiedzenie
– z reguły poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na ich cel
– z reguły prawidłowo określa intencję wypowiedzi
– z reguły poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia ze względu na obecność
orzeczenia lub jego brak (zdanie,
równoważnik zdania, zawiadomienie)
– z reguły poprawnie klasyfikuje
wypowiedzenia ze względu na ilość
zdań składowych (zdanie pojedyncze i zdanie złożone)
– prawidłowo określa funkcję
rzeczownika w zdaniu (podmiot
i określenia)
– prawidłowo określa funkcję czasownika w zdaniu (orzeczenie
i określenia)
– samodzielnie buduje zdania według
schematu

– dostrzega przesłanie utworu,
wskazuje ponadczasowe problemy
poruszone w tekście, wypowiada
się krótko na ten temat

– analizuje plakat, zwracając uwagę
na przedstawiony obiekt, wykorzystane
barwy i umieszczony na nim napis
– interesująco wypowiada się na temat
plakatu, wyraża opinię na jego temat
– trafnie określa cel powstania plakatu,
wypowiada się na temat jego możliwych
adresatów
– barwnie opowiada o wydarzeniach
(szkolnych i pozaszkolnych) związanych

– wie, czym jest wypowiedzenie
– poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia
ze względu na ich cel
– prawidłowo określa intencję
wypowiedzi
– poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia
ze względu na obecność orzeczenia lub
jego brak (zdanie, równoważnik zdania,
zawiadomienie)
– poprawnie klasyfikuje wypowiedzenia
ze względu na ilość zdań składowych
(zdanie pojedyncze i zdanie złożone)
– prawidłowo określa funkcję rzeczownika
w zdaniu (podmiot i określenia)
– prawidłowo określa funkcję czasownika
w zdaniu (orzeczenie i określenia)
– samodzielnie buduje zdania według
schematu

– dostrzega przesłanie utworu, wskazuje
ponadczasowe problemy poruszone
w tekście, wypowiada się na ten temat

Ocenianie

65

66

109.

108.

Lp.

I, 1: 1), 2), 4); II, 1: 1); II, 3: 1);
III, 1: 8)
– Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika
olsztyńska
[podręcznik, s. 312]

Poetycki obraz podróży
w świecie marzeń.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia
– z pomocą nauczyciela określa temat
utworu
– odbiera tekst na poziomie
dosłownym
– wyraża własną opinię, ale ma trudności z jej uargumentowaniem
– mówi krótko o swoich reakcjach
czytelniczych
– słucha w skupieniu nagrania
piosenki
– uczestniczy w wykonaniu utworu
muzycznego (śpiewa piosenkę
z tekstem Gałczyńskiego)

– tworzy projekt plakatu związanego
tematycznie z ochroną środowiska
– słucha nagrania piosenki
– przedstawia w formie ustnej własne
pomysły na polepszenie stanu
środowiska naturalnego

na ocenę dopuszczającą

– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela lub innego ucznia
– podejmuje próbę określenia tematu
utworu
– z pomocą nauczyciela odbiera tekst
na poziomie przenośnym
– stara się uargumentować swoje
stanowisko
– nazywa swoje reakcje czytelnicze
– słucha w skupieniu nagrania
piosenki
– uczestniczy w wykonaniu utworu
muzycznego (śpiewa piosenkę
z tekstem Gałczyńskiego)

– tworzy projekt plakatu związanego
tematycznie z ochroną środowiska
– słucha nagrania piosenki
– podejmuje próbę napisania tekstu,
w którym przedstawia własne
pomysły na polepszenie stanu
środowiska naturalnego

na ocenę
dostateczną

– słucha uważnie tekstu czytanego
przez nauczyciela lub innego ucznia
– określa główny temat utworu
(podróż)
– bez większych trudności odbiera
tekst na poziomie przenośnym
– argumentuje swoje stanowisko,
częściowo podając jako argumenty
cytaty z tekstu
– w dużej mierze poprawnie interpretuje cytat w kontekście całości utworu
– nazywa swoje reakcje czytelnicze
– słucha w skupieniu nagrania piosenki
– uczestniczy w wykonaniu utworu
muzycznego (śpiewa piosenkę
z tekstem Gałczyńskiego)

– opowiada o wydarzeniach (szkolnych i pozaszkolnych) związanych
z obchodami Dnia Ziemi oraz akcją
Sprzątanie Świata
– samodzielnie redaguje spis przedsięwzięć związanych z dbaniem
o środowisko
– tworzy projekt plakatu związanego
tematycznie z ochroną środowiska
– słucha uważnie nagrania piosenki
– poprawnie określa temat wysłuchanego utworu
– redaguje tekst, w którym przedstawia własne pomysły na polepszenie
stanu środowiska naturalnego

Uczeń:

na ocenę
dobrą

Plan wynikowy. Wymagania szczegółowe

– słucha uważnie tekstu czytanego przez
nauczyciela lub ucznia
– poprawnie określa główny temat
utworu (podróż), opatruje go własnym
komentarzem
– odbiera tekst na poziomie przenośnym
– umiejętnie argumentuje swoje stanowisko, przytacza odpowiednie cytaty
utworu na poparcie swojej oceny
– trafnie interpretuje cytat w kontekście
całości utworu
– nazywa swoje reakcje czytelnicze
– słucha w skupieniu nagrania piosenki
– aktywnie uczestniczy w wykonaniu
utworu muzycznego (śpiewa piosenkę
z tekstem Gałczyńskiego)

z obchodami Dnia Ziemi oraz akcją
Sprzątanie Świata
– samodzielnie redaguje spis przedsięwzięć związanych z dbaniem o środowisko
– tworzy projekt plakatu związanego
tematycznie z ochroną środowiska
– słucha uważnie nagrania piosenki
– poprawnie określa temat wysłuchanego
utworu i jego przesłanie
– redaguje tekst, w którym przedstawia
własne pomysły na polepszenie stanu
środowiska naturalnego

na ocenę
bardzo dobrą
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113.

112.

111.

110.

– z pomocą nauczyciela określa czas
i miejsce zdarzeń przedstawionych
w powieści
– wie, czym jest powieść podróżniczo-przygodowa
– wie, kim są bohaterowie główni
i drugoplanowi

Świat przedstawiony
w powieści W pustyni
i w puszczy.

– dostrzega znaczenie opisu przyrody
w utworze literackim
– z pomocą nauczyciela wskazuje
w tekście fragmenty pomocne
w zredagowaniu opisu przyrody

Niezwykła przyroda: opisy
w powieści Henryka Sienkiewicza.

I, 1: 6), 7); II, 2: 9), 2: 10); II, 3: 1)
– Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy
– opis przyrody

II, 1: 3), 9), 10); II, 2: 10); II, 4)
– Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy
– charakterystyka postaci

– z pomocą nauczyciela ocenia postępowanie postaci w danej sytuacji
– podejmuje próby wskazania sytuacji
opisanych w powieści, które zdradzają jakieś cechy charakteru lub
usposobienia postaci literackiej

Bohaterowie W pustyni
i w puszczy wobec problemów. Trudne wybory.

I, 1: 1), 2), 3), 4), 7), 6); II, 1: 11)
– Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy
– powieść podróżniczo-przygodowa

I, 1: 1), 2), 4), 7); II, 1: 11)
– Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy
– powieść

– wie, czym jest powieść podróżniczo-przygodowa
– ogólnikowo przedstawia własne
wrażenia związane z lekturą
– na podstawie pytań zadawanych
przez nauczyciela opowiada
o głównych bohaterach powieści

Niezrównany smak egzotycznej przygody, czyli
kariera Stasia i Nel.

– dostrzega znaczenie opisu przyrody
w utworze literackim
– częściowo wskazuje w tekście
słowa opisujące dźwięki i barwy
oraz dynamizujące obraz zjawiska
przyrody
– podejmuje próbę zredagowania
krótkiego opisu przyrody, ściśle
trzyma się wzoru

– stara się ocenić postępowanie
postaci
– przywołuje najbardziej reprezentatywne fragmenty historii, które
pozwalają scharakteryzować postać
literacką

– samodzielnie określa czas i miejsce zdarzeń przedstawionych
w powieści
– zna podstawowe cechy powieści
podróżniczo-przygodowej
– dzieli postaci literackie na bohaterów głównych i drugoplanowych

– wie, czym jest powieść podróżniczo-przygodowa
– ogólnikowo przedstawia własne
wrażenia związane z lekturą
– podejmuje próbę samodzielnego
przedstawienia głównych bohaterów powieści

– dostrzega znaczenie opisu przyrody
w utworze literackim
– wskazuje w tekście niektóre słowa
opisujące dźwięki i barwy oraz dynamizujące obraz zjawiska przyrody
– czyta tekst ze zrozumieniem,
wskazując w nim cytaty pomocne
w opracowaniu opisu miejsca
– w oparciu o wzór redaguje opis
przyrody

– o pisuje przeżycia bohaterów literackich
– s tara się określić motywacje postępowania postaci
– o cenia postępowanie postaci
– p rzywołuje najbardziej reprezentatywne fragmenty historii, które
pozwalają scharakteryzować postać
literacką

– poprawnie określa czas i miejsce
zdarzeń przedstawionych w powieści
– bez większych problemów określa
cechy powieści podróżniczo-przygodowej
– wskazuje bohaterów głównych
i drugoplanowych

– wie, czym jest powieść podróżniczo-przygodowa
– nazywa uczucia i emocje związane
z lekturą
– przedstawia postaci Stasia i Nel

– rozumie znaczenie opisu przyrody
w utworze literackim
– poprawnie wskazuje w tekście słowa
opisujące dźwięki i barwy oraz dynamizujące obraz zjawiska przyrody
– czyta tekst ze zrozumieniem, wskazując
w nim cytaty pomocne w opracowaniu
opisu miejsca, selekcjonuje te informacje
– redaguje opis przyrody

– barwnie opisuje przeżycia bohaterów
literackich
– trafnie określa motywacje postępowania postaci
– poprawnie ocenia postępowanie postaci, uzasadnia ocenę
– poprawnie wskazuje fragmenty pozwalające scharakteryzować postać literacką

– poprawnie określa czas i miejsce
zdarzeń przedstawionych w powieści
– prawidłowo określa cechy powieści
podróżniczo-przygodowej
– wskazuje bohaterów głównych i drugoplanowych

– wie, czym jest powieść podróżniczo-przygodowa
– umiejętnie opisuje uczucia, wrażenia
i emocje związane z lekturą
– barwnie przedstawia postaci Stasia i Nel

Ocenianie

67

68

115.

114.

Lp.

– słucha informacji nauczyciela na temat Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego (zwyczajów panujących
w polskiej kulturze dawniej i dziś),
zapamiętuje je
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega nastrój utworu, z pomocą
nauczyciela nazywa wyrażane w nim
emocje i uczucia
– z pomocą nauczyciela określa
nadawcę i adresata utworu
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia sens
wybranych fragmentów utworu

Pamiętamy o tych, którzy
od nas odeszli i śnią snem
żelaznym.

I, 1: 1), 2), 3), 7), 9); I, 2; II), 1: 1),
3); II, 2: 1); II, 4); III, 1: 1), 8), 9)
– Kartka z kalendarza –
Wszystkich Świętych
– Majka z Kozienic, Do babci
– Delfina Korabiewska,
Dziadek
[podręcznik, s. 314]

II, 1: 9), 10); II, 3: 1), 3); II, 4);
III, 1: 5)
– Henryk Sienkiewicz,
W pustyni i w puszczy
– opowiadanie odtwórcze

– z pomocą nauczyciela określa skutki
doświadczeń życiowych bohaterów
– z pomocą nauczyciela opowiada
fragment powieści

na ocenę dopuszczającą

Po podróży. Wspomnienia
i pamiątki.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– s łucha informacji nauczyciela na temat Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego (zwyczajów panujących
w polskiej kulturze dawniej i dziś),
zapamiętuje je
– s łucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– z wraca uwagę na nastrój utworu,
wyrażane w nim emocje i uczucia
– n azywa swoje reakcje czytelnicze
– p odejmuje próbę określenia nadawcy i adresata utworu
– z pomocą nauczyciela wyjaśnia sens
wybranych fragmentów utworu
–w
 skazuje w tekście niektóre
określenia metaforyczne, które
w sposób eufemistyczny odnoszą
się do śmierci i umierania (np. sen,
spać, odejść)

Kartki z kalendarza

na ocenę
dobrą

– uważnie słucha informacji nauczyciela na temat Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego (zwyczajów
panujących w polskiej kulturze
dawniej i dziś), zapamiętuje je
– uczestniczy w rozmowie na temat
istoty obchodzenia święta poświęconego osobom zmarłym
– słucha tekstu czytanego przez
nauczyciela
– analizuje tekst wiersza pod kątem
nastroju utworu, wyrażanych w nim
emocji, uczuć
– nazywa swoje reakcje czytelnicze
– trafnie określa nadawcę i adresata
utworu
– z reguły poprawnie wyjaśnia sens
wybranych fragmentów utworu
– wskazuje w tekście niektóre określenia metaforyczne, które w sposób eufemistyczny odnoszą się do

– zauważa przemiany, jakie zachodzą
w zachowaniu postaci
– w dużej mierze poprawnie określa
skutki doświadczeń życiowych
bohaterów
– opowiada fragmenty powieści

Uczeń:
– dostrzega przemiany, jakie zachodzą w zachowaniu postaci
– z pomocą nauczyciela określa skutki
doświadczeń życiowych bohaterów
– nieprecyzyjnie opowiada fragmenty
powieści

na ocenę
dostateczną
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– uważnie słucha informacji nauczyciela
na temat Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego (zwyczajów panujących
w polskiej kulturze dawniej i dziś),
zapamiętuje je
– uczestniczy w rozmowie na temat istoty
obchodzenia święta poświęconego
osobom zmarłym, interesująco wypowiada się na ten temat
– słucha tekstu czytanego przez nauczyciela
– poprawnie analizuje tekst wiersza pod
kątem nastroju utworu, wyrażanych
w nim emocji, uczuć
– nazywa swoje reakcje czytelnicze
– trafnie określa nadawcę i adresata
utworu
– poprawnie wyjaśnia sens wybranych
fragmentów utworu
– wskazuje w tekście określenia metaforyczne, które w sposób eufemistyczny

– trafnie określa przemiany, jakie zachodzą w zachowaniu postaci
– poprawnie określa skutki doświadczeń
życiowych bohaterów
– interesująco, szczegółowo opowiada
fragmenty powieści

na ocenę
bardzo dobrą
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117.

116.

115.

I, 1: 1), 2), 5); II, 1: 1); III, 1: 1),
4), 8), 9)
– Kartka z kalendarza – Boże
Narodzenie
– ks. Jan Twardowski,
Mamusia
[podręcznik, s. 316]
– życzenia świąteczne

Było, nie minęło.

I, 1: 1), 7); I, 2; II, 1: 1), 3); II, 2: 10);
II, 4); III, 1: 8), 9), 10)
– Kartka z kalendarza –
Święto Niepodległości
– Tadeusz Biernacki, Andrzej
Hałaciński, My, Pierwsza
Brygada
[podręcznik, s. 315]

Ojczyzna moja…

– wypowiada się na temat uczuć,
przeżyć, jakie niosą ze sobą święta
Bożego Narodzenia
– zna zwyczaje, obrzędy i tradycje
bożonarodzeniowe
– słucha wiersza czytanego przez
nauczyciela
– dostrzega ponadczasowość wydarzenia, o którym mowa w tekście
(niezmiennie pojawiające się postaci:

– ma informacje na temat Święta
Niepodległości (jego źródeł, najważniejszych wydarzeń związanych
z dążeniami Polaków do odzyskania
niepodległości w 1918 roku itd.)
– słucha nagrania pieśni
– z pomocą nauczyciela wskazuje
bohaterów utworu i orientuje się,
jaka była ich rola w dążeniach Polski
do uzyskania niepodległości
– uczestniczy we wspólnym odśpiewaniu pieśni

– wypowiada się na temat uczuć,
przeżyć, jakie niosą ze sobą święta
Bożego Narodzenia
– zna zwyczaje, obrzędy i tradycje
bożonarodzeniowe, krótko o nich
opowiada
– słucha wiersza czytanego przez
nauczyciela
– z pomocą nauczyciela wskazuje
w tekście utworu wyrazy

– uczestniczy w rozmowie na temat
przejawów patriotyzmu (postaw
patriotycznych) wśród współczesnej
młodzieży
– posiada informacje na temat Święta
Niepodległości (jego źródeł, najważniejszych wydarzeń związanych
z dążeniami Polaków do odzyskania
niepodległości w 1918 roku itd.)
– słucha nagrania pieśni
– wskazuje bohaterów utworu
– wymienia postaci związane z odzyskaniem prze Polskę niepodległości
– uczestniczy we wspólnym odśpiewaniu pieśni

– wypowiada się na temat uczuć,
przeżyć, jakie niosą ze sobą święta
Bożego Narodzenia
– opowiada o zwyczajach, obrzędach
i tradycjach bożonarodzeniowych
– słucha wiersza czytanego przez
nauczyciela
– wskazuje w tekście utworu wyrazy
i wyrażenia sugerujące konieczność
odczytania wiersza w kontekście

– aktywnie uczestniczy w rozmowie
na temat przejawów patriotyzmu
(postaw patriotycznych) wśród
współczesnej młodzieży
– posiada informacje na temat Święta
Niepodległości (jego źródeł, najważniejszych wydarzeń związanych
z dążeniami Polaków do odzyskania
niepodległości w 1918 roku itd.)
– słucha nagrania pieśni
– wskazuje bohaterów utworu
– korzystając z różnych źródeł informacji (encyklopedia, słownik
biograficzny, leksykon historyczny
itd.), gromadzi informacje na temat
postaci związanych z odzyskaniem
niepodległości, zbiera informacje
dotyczące działalności Legionów
– uczestniczy we wspólnym odśpiewaniu pieśni

śmierci i umierania (np. sen, spać,
odejść), pracuje ze słownikiem,
wyjaśniając znaczenia tych określeń

– wypowiada się na temat uczuć, przeżyć, jakie niosą ze sobą święta Bożego
Narodzenia
– interesująco opowiada o zwyczajach,
obrzędach i tradycjach bożonarodzeniowych
– słucha wiersza czytanego przez nauczyciela
– wskazuje w tekście utworu wyrazy
i wyrażenia sugerujące konieczność

– aktywnie uczestniczy w rozmowie
na temat przejawów patriotyzmu
(postaw patriotycznych) wśród współczesnej młodzieży
– posiada informacje na temat Święta
Niepodległości (jego źródeł, najważniejszych wydarzeń związanych z dążeniami
Polaków do odzyskania niepodległości
w 1918 roku itd.)
– słucha nagrania pieśni
– trafnie wskazuje bohaterów utworu
– korzystając z różnych źródeł informacji
(encyklopedia, słownik biograficzny,
leksykon historyczny itd.), ustala okoliczności powstania utworu, gromadzi
informacje na temat postaci związanych
z odzyskaniem niepodległości, zbiera
informacje dotyczące działalności Legionów – przedstawia je w interesujący
sposób
– uczestniczy we wspólnym odśpiewaniu
pieśni

odnoszą się do śmierci i umierania
(np. sen, spać, odejść), pracuje ze
słownikiem, wyjaśniając znaczenia tych
określeń

Ocenianie

69

70
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118.

117.

Lp.

I, 1: 1), 2), 7); I, 2); II, 1: 1); II, 2: 10);
II, 3: 1); II, 4; III, 1: 5), 6), 8), 9)

Pierwsza polska
konstytucja.

I, 1: 1), 2), 8); II, 1: 1); III, 1: 4),
8), 9)
– Kartka z kalendarza –
Wielkanoc
– ks. Jan Twardowski, Elementarz księdza Twardowskiego (fragment)
[podręcznik, s. 317]
– życzenia świąteczne

Święto Wielkiej Nocy.

Temat lekcji.
Zagadnienie z NPP.
Lektura i inne teksty
kultury.
Nauka o języku.

– czyta tekst na głos
– zna zwyczaje i obrzędy związane
z Wielkanocą
– krótko wypowiada się na temat
uczuć, przeżyć, jakie niosą ze sobą
święta wielkanocne
– z pomocą nauczyciela łączy symbol
z jego objaśnieniem
– podejmuje próbę zredagowania
życzeń wielkanocnych
– czyta tekst z podziałem na role
– słucha tekstu czytanego przez
innych uczniów, śledząc tekst
wzrokiem
– z pomocą nauczyciela ustala, jakie
postacie i wydarzenia zostały
przedstawione w tekście

– słucha tekstu czytanego przez
innych uczniów, śledząc tekst
wzrokiem
– korzysta z dostępnych źródeł,
gromadząc informacje na temat
Konstytucji 3 maja

i wyrażenia sugerujące konieczność
odczytania wiersza w kontekście
współczesności (dolary, wideo,
komputer itd.)
– dostrzega ponadczasowość wydarzenia, o którym mowa w tekście
(niezmiennie pojawiające się postaci: Jezus, Józef, Maria, zmieniające
się realia itd.)
– projektuje i wykonuje kartkę świąteczną
– redaguje życzenia świąteczne
w oparciu o wzór

na ocenę
dostateczną

– czyta tekst na głos
– z pomocą nauczyciela opowiada
o swoich uczuciach i przeżyciach,
jakie niosą ze sobą święta wielkanocne/ o zwyczajach i obrzędach
związanych z Wielkanocą
– z pomocą nauczyciela pisze życzenia wielkanocne

Jezus, Józef, Maria, zmieniające się
realia itd.)
– projektuje i wykonuje kartkę świąteczną
– z pomocą nauczyciela/na podstawie przykładu pisze życzenia
świąteczne

na ocenę dopuszczającą

– czyta tekst z podziałem na role
– słucha uważnie tekstu czytanego
przez innych uczniów, śledząc tekst
wzrokiem
– trafnie ustala, jakie postacie i wydarzenia zostały przedstawione
w tekście

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
– prezentuje zwyczaje i obrzędy
związane z Wielkanocą
– wypowiada się na temat uczuć,
przeżyć, jakie niosą ze sobą święta
wielkanocne
– z reguły poprawnie łączy symbol
z jego objaśnieniem
– redaguje tekst życzeń wielkanocnych

współczesności (dolary, wideo,
komputer itd.)
– dostrzega ponadczasowość wydarzenia, o którym mowa w tekście
(niezmiennie pojawiające się postaci: Jezus, Józef, Maria, zmieniające
się realia itd.)
– projektuje i wykonuje kartkę świąteczną
– samodzielnie redaguje życzenia
świąteczne

Uczeń:

na ocenę
dobrą
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– czyta tekst z podziałem na role
– słucha uważnie tekstu czytanego przez
innych uczniów, śledząc tekst wzrokiem
– trafnie ustala, jakie postacie i wydarzenia zostały przedstawione w tekście
– korzysta z dostępnych źródeł, zbierając
wiadomości na temat Konstytucji

– czyta głośno, wyraźnie i wyraziście
– prezentuje zwyczaje i obrzędy związane
z Wielkanocą
– interesująco wypowiada się na temat
uczuć, przeżyć, jakie niosą ze sobą
święta wielkanocne
– łączy symbol z jego objaśnieniem
– samodzielnie redaguje tekst życzeń
wielkanocnych

odczytania wiersza w kontekście współczesności (dolary, wideo, komputer itd.)
– dostrzega ponadczasowość wydarzenia,
o którym mowa w tekście (niezmiennie
pojawiające się postaci: Jezus, Józef,
Maria, zmieniające się realia itd.), określa
ponadczasowy wymiar obchodzenia
świąt związanych z tym wydarzeniem
– projektuje i wykonuje kartkę świąteczną
– samodzielnie redaguje nieszablonowe
życzenia świąteczne

na ocenę
bardzo dobrą
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119.

– Kartka z kalendarza –
Święto Narodowe Trzeciego Maja
– Anna Świrszczyńska,
W dniu 3 maja
[podręcznik, s. 318]
– ogłoszenie

– określa nastrój wydarzeń przedstawionych w utworze
– podejmuje próbę napisania na
podstawie wzoru ogłoszenia informującego o uroczystych obchodach
Święta Narodowego Trzeciego Maja
(np. akademii szkolnej)
– korzysta z dostępnych źródeł,
zbierając wiadomości na temat
Konstytucji 3 maja
– określa nastrój wydarzeń przedstawionych w utworze
– z pomocą nauczyciela lub w oparciu
o wzór pisze ogłoszenie informujące o uroczystych obchodach Święta
Konstytucji 3 Maja (np. akademii
szkolnej)
– korzysta z dostępnych źródeł,
zbierając wiadomości na temat
Konstytucji 3 maja, przedstawia
zgromadzone informacje
– określa nastrój wydarzeń przedstawionych w utworze
– wskazuje w tekście niektóre nawiązania do wydarzeń historycznych
– pisze ogłoszenie informujące o uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja (np. akademii szkolnej),
zachowuje wyznaczniki gatunkowe
ogłoszenia
3 maja, w interesujący sposób przedstawia zgromadzone informacje
– poprawnie określa nastrój wydarzeń
przedstawionych w utworze
– wskazuje zawarte w tekście nawiązania
do wydarzeń historycznych, omawia
niektóre z nich
– samodzielnie pisze ogłoszenie informujące o uroczystych obchodach
Święta Konstytucji 3 Maja (np. akademii
szkolnej)

Ocenianie
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