
                                           JĘZYK POLSKI 

                             WYMAGANIA EDUKACYJNE 

                                             KLASA V 

Jak w klasie IV oraz: 

PODSTAWOWE:  

CZYTANIE 

1. Wymienia elementy świata przedstawionego. 

2. Odróżnia fikcję od autyzmu. 

3. Rozumie tekst poetycki po cichym czytaniu. 

4. Rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie, bajka, legenda, mit. 

5. Sięga po różne rodzaje słowników i wydawnictw encyklopedycznych dla dzieci. 

PISANIE 

1. Redaguje: zaproszenie, sprawozdanie, notatkę. 

2. Eliminuje powtórzenia, buduje spójną wypowiedź. 

3. Rozumie i potrafi zastosować związki frazeologiczne i wyrazy bliskoznaczne. 

4. Dobiera słownictwo charakterystyczne dla danej wypowiedzi. 

5. Włącza dialog w spójny tekst. 

SŁUCHANIE 

1. Z uwagą słucha wypowiedzi rozmówcy i właściwie na nią reaguje. 

2. Wykazuje zainteresowanie rozmową. 

3. Zastanawia się nad sensem wypowiedzi innych osób. 

MÓWIENIE 

1. Komunikuje się z otoczeniem w różnych sytuacjach mówienia. 

2. Zadaje pytania na temat wysłuchanych treści. 

3. Wypowiada swoje zdanie wyraźnie, z odpowiednią intonacją. 

4. Buduje spójną wypowiedź. 

NAUKA O JĘZYKU  

1. Odróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. 

2. Rozpoznaje i odmienia części mowy. 

3. Wyodrębnia w zdaniu związki wyrazów. 

4. Rozpoznaje części zdania. 



5. Dostrzega różnicę między wymową a zapisem: samogłosek nosowych, spółgłosek 

dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

 

PONADPODSTAWOWE: 

CZYTANIE 

1. Próbuje określić funkcje elementów świata przedstawionego. 

2. Rozumie pojęcie fikcji literackiej. 

3. Podejmuje próby interpretacji tekstu poetyckiego. 

4. Rozróżnia i nazywa cechy charakterystyczne bajki, legendy, mitu. 

5. Samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji. 

       PISANIE 

1. Tworzy wypowiedzi poprawne językowo, z właściwą kompozycją, dbałością o                  

bogactwo języka, dba o uporządkowanie graficzne tekstu i umieszczenie istotnych 

elementów. 

2.  Dokonuje selekcji treści, dba o precyzję wypowiedzi. 

3. Zamyka myśli w obrębie krótkich zdań, samodzielnie wybiera najważniejsze treści. 

4. Świadomie posługuje się różnymi typami wypowiedzeń w celu ożywienia narracji. 

5. Świadomie wprowadza do własnej wypowiedzi związki frazeologiczne i wyrazy 

bliskoznaczne. 

6. Stosuje wyrazy i wyrażenia określające stosunki czasowe, wyrazy oceniające 

dodatnio i ujemnie. 

7. Przekształca dialog w tekst ciągły. 

        SŁUCHANIE  

1. Stosuje wyrażenia i zwroty podtrzymujące kontakt z rozmówcą. 

2. Świadomie i aktywnie uczestniczy w rozmowie na rozmaite tematy. 

3. Broni własnego zdania, podając odpowiednie argumenty. 

         MÓWIENIE 

1. Mówi na temat,  logicznie i poprawnie budując wypowiedź. 

2. Wyraża własny stosunek do cudzej wypowiedzi. 

3. Broni własnego zdania, podając odpowiednie argumenty. 

4. Redaguje zdania bogato rozwinięte, dobiera odpowiednie słownictwo, stosuje 

związki i wyrazy bliskoznaczne. 

         NAUKA O JĘZYKU 



1. Przekształca zdania pojedyncze na złożone i współrzędnie złożone na podrzędnie 

złożone oraz odwrotnie. 

2. Odróżnia części mowy odmienne i nieodmienne. 

3. Dostosowuje formy określeń do wyrazów określanych. 

4. Wpisuje zdanie w podany wykres. 

5. Określa cechy głosek: dźwięczność, miękkość, nosowość. 


