
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą z języka polskiego  

dla klasy VII w roku szkolnym 2021/2022 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz: 

1) Kształcenie kulturowe i literackie 

Uczeń: 

→ podejmuje dyskusję na tematy związane z utworem i dotyczące jego problematyki, 

→ wskazuje konteksty i nawiązania, 

→ podejmuje dyskusję na temat najważniejszych aspektów życia, 

→ opracowuje mapę myśli dotyczącą omawianego tematu, 

→ tworzy samodzielną wypowiedź pisemną na tematy szeroko powiązane z utworem, 

→ omawia wybrane teksty kultury, 

→ podejmuje dyskusję na tematy związane z utworem i odnosi ją do wybranych tekstów 

kultury, 

→ omawia kontekst historyczny utworu, 

→ referuje treść całego utworu na podstawie książki lub filmu, 

→ charakteryzuje życie i twórczość A. Saint-Exupéry, 

→ podejmuje dyskusję na tematy szeroko związane z utworem i jego problematyką, 

→ dokonuje charakterystyki porównawczej bohatera z inną postacią rzeczywistą lub fikcyjną, 

→ analizuje wskazany plakat teatralny, 

→ formułuje na podstawie dramatu uniwersalne prawdy o ludzkiej psychice, moralności itp. 

→ omawia nawiązania kulturowe obecne w dramacie, 

→ wypowiada się na temat roli reżysera w interpretacji tekstu dramatycznego, 

→ pisze recenzję przedstawienia teatralnego, 

→ podaje przykłady przedstawienia motywów zawartych w utworze w innych tekstach 

kultury , 

 → charakteryzuje twórczość A. Fredry, wykorzystuje kontekst biograficzny do analizy 

utworu, 

→ wyraża własną opinię na tematy szeroko związane z utworem, 

→ wskazuje inne teksty kultury powiązane tematycznie z omawianym utworem. 

2) Formy wypowiedzi 

Uczeń: 

→ redaguje: opis dzieła sztuki, opis przeżyć wewnętrznych, charakterystykę, 

opowiadanie z dialogiem, zaproszenie, ogłoszenie, plan zdarzeń, streszczenie, 

recenzję,  

→ zna elementy rozprawki i redaguje ciekawą, spójną wypowiedź do podanego 

tematu: stawia tezę, przedstawia wnikliwą, przekonującą argumentację, podaje 

ciekawe przykłady;  

→ tworzy wewnętrznie uporządkowane, spójne wypracowanie. 

 

 

 



3) Nauka o języku 

Uczeń: 

→ koryguje błędy w wymowie i wyjaśnia ich przyczynę, 

→ stosuje w wypowiedzi wyrazy, w których akcent pada na 3. i 4. sylabę od końca, 

→ wskazuje i poprawia błędy związane z użyciem imiesłowów, 

→ redaguje tekst z użyciem wszystkich rodzajów imiesłowów, 

→ redaguje tekst z użyciem imiesłowów z przeczeniem nie, 

→ sporządza wykresy zdań złożonych i podaje nazwy typów zdań podrzędnych, 

→ przekształca tekst, stawiając przecinki w odpowiednich miejscach, 

→ dokonuje opisu składniowego sporządzonego wykresu, 

→ koryguje zbyt długie wypowiedzenia wielokrotnie złożone, 

→ przekształca mowę zależna na niezależną i odwrotnie, 

→ dokonuje analizy słowotwórczej podanych wyrazów, 

→ tworzy wyrazy należące do konkretnych kategorii słowotwórczych, 

→ sporządza wykresy rodziny wyrazów, 

→ tworzy własny tekst z użyciem wyrazów z przedrostkami s-, z- oraz przyrostkami -

dztwo, -ctwo, -dzki, -cki, 

→ zastępuje podane nazwy właściwymi skrótowcami, 

→ używa wyrazów złożonych w odpowiednim kontekście, 

4) Ortografia i interpunkcja 

Uczeń: 

→ wymienia części mowy, z którymi nie piszemy łącznie i rozdzielnie,  

→ wymienia wyjątki od obowiązujących reguł, 

→ wymienia zasady pisowni nie z imiesłowami,  

→ omawia zasady pisowni przedrostków: z-, s-, ś-, wz-, bez-, nad-, ob-, od-, pod-, 

przed-, roz-, w-,   

→ omawia zasady pisowni przyrostków –dzki, -dztwo, -cki, -ctwo, -stwo.  

→ wymienia zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om. on, em, en, 

→ zna zasady stawiania przecinka w zdaniu złożonym podrzędnie i współrzędnie, 

→ stosuje poznane zasady w praktyce, nie popełnia błędów.  

 

 


