
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI 

 

I   Obszary oceniania 

 

Ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności określone programem nauczania oraz 

następujące formy aktywności ucznia: 
a) pisemne: prace klasowe (wypracowania), testy, sprawdziany (literackie i gramatyczne), 

sprawdziany z lektury, dyktanda, kartkówki, prace domowe na określony temat. 
b) ustne: aktywność (kreatywność) na lekcjach, wypowiedzi ustne na zadany temat, 

czytanie tekstów, recytacja, opowiadanie odtwórcze i twórcze, udział w dyskusji. 
c) praktyczne: praktyczne posługiwanie się podstawowymi pojęciami i terminami 

wyszczególnionymi w programie nauczania, przygotowanie do lekcji, praca w grupie, 
rozwiązywanie problemów. 

 

II. Umowa nauczyciel - uczeń 

1.    Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.   
2.        Prace klasowe, sprawdziany z nauki o języku, sprawdziany ortograficzne (dyktanda) są 

obowiązkowe i poprzedzone tygodniową zapowiedzią. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 
może napisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodniowym od rozdania 
pracy. 

3.     Poprawa ocen niedostatecznych i dopuszczających z prac pisemnych jest dobrowolna i musi 
odbywać się w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu tygodnia od rozdania prac. 
Poprawę uczeń pisze tylko raz. W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie 
dodatkowego terminu poprawy. Każdorazowo ocena jest wpisywana do dziennika.  

4.     Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 
5. Krótkie sprawdziany (kartkówki), obejmujące trzy ostatnie tematy, nie będą 

zapowiadane. 
6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu dwóch tygodni. 
7. Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela. 
8. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe 

zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. 
9. Ocena semestralna i roczna uwzględniająca stopień opanowania wskazanych w programie 

kompetencji oraz motywująca do dalszej pracy nie musi być średnią arytmetyczną 
ocen cząstkowych. 

10. Na ocenę końcową większy wpływ mają oceny cząstkowe z prac klasowych, 
wypracowań, testów i sprawdzianów obejmujących większą partię materiału, oceny z 
odpowiedzi na lekcjach przedmiotowych i syntetyzujących niż oceny cząstkowe za 
pozostałe formy aktywności ucznia (np.: prace domowe, kartkówki z bieżącego 
materiału, recytacje). Oceny te mogą podwyższyć lub obniżyć notę semestralną lub 
roczną. 

11. Uczeń, który nie zaliczył przynajmniej 50% sprawdzianów i prac klasowych na ocenę 
pozytywną, nie może uzyskać na koniec semestru bądź roku szkolnego oceny 
dostatecznej, mimo pozytywnych ocen cząstkowych za pozostałe formy aktywności. 

12. Uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr bądź koniec roku ma możliwość jej 
poprawienia najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

13. Uczeń trzykrotnie w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów). 

14.   Aktywność ucznia na lekcji może być oceniona także w formie plusów,    
        których określona liczba (3) składa się na ocenę bardzo dobrą. Brak aktywności  

              na zajęciach bądź brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji może być  
              oceniany jako minusy, których określona liczba (3) równa się ocenie 
               niedostatecznej. 

15.   Prace pisemne oraz odpowiedzi dostosowane będą do możliwości uczniów z   
              zaleconym obniżeniem poziomu wymagań. 
 



III. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 
 

 odpytywanie bieżące – na każdej lekcji, 
 prace klasowe z lektur – (wypracowania oraz forma testu) po każdej lekturze, 
 sprawdziany gramatyczne – po każdej większej partii materiału, 
 dyktanda – od dwóch do pięciu w semestrze, 
 testy kompetencji uczniowskiej – minimum 1 w semestrze, 
 badanie wyników nauczania klasach IV i V dwa razy w roku szkolnym, 
 kartkówki – z bieżącego materiału (do 3 tematów) wg uznania nauczyciela, 
 zeszyt ćwiczeń – na bieżąco, wg uznania nauczyciela, 
 recytacja – przynajmniej raz w semestrze, 
 czytanie - wg uznania nauczyciela, 
 praca w grupie - wg uznania nauczyciela, 
 aktywność (prace dodatkowe) - wg uznania nauczyciela 

 
      Przedmiotem oceny są: 
 

a) wiadomości (wiedza), 
b) umiejętności, 
c) postawa – aktywność. 

 

1. W dzienniku oceny zapisywane są cyframi 1,2,3,4,5,6,w odpowiednich rubrykach, tj.: 
odpowiedź, aktywność, praca w grupie, sprawdzian, kartkówka, praca domowa, zeszyt, 
recytacja. 
2. W dzienniku nie ma zapisu oceny z dwoma minusami. Skróty stosowane w dzienniku: np. 
– brak przygotowania do lekcji; bz – brak zeszytu; bp – brak pracy; nb – uczeń nieobecny. 
3.  Zachowanie ucznia na lekcji nie ma wpływu na oceny z przedmiotu.  
4. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( nie dotyczy to 
zapowiedzianych sprawdzianów). 
5. Nauczyciel sprawdza wykonanie prac w określonym terminie. 

      6. Znak graficzny, tzw, „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie  
       pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 
 
IV. Kryteria oceny pracy w grupie 

Elementy współpracy: 
 zaangażowanie w pracę grupy, 
 realizacja wyznaczonego zadania, 
 pełnione role i funkcje, 
 rozumienie osobistej sytuacji w grupie, 
 umiejętności pracy w grupie. 

 
V. Kryteria oceny prac pisemnych 

1. Za sprawdziany i testy uczeń otrzymuje następujące oceny: 
100%pkt -celujący 
99 - 90%   - bardzo dobry 
89-71%  -dobry 
70 - 51 %   - dostateczny 
5 0 - 31 %   - dopuszczający 
30% i mniej   - niedostateczny 

 

2. Ocena dyktand: 
 
- błąd pierwszej kategorii (pisownia u-ó; rz-ż; ch-h; wielkie i małe litery; nie 

z czasownikami  i przymiotnikami),       



- błąd II kategorii (literówki, łączna lub rozłączna pisownia wyrażeń przyimkowych, brak    
  znaków diakrytycznych, utrata dźwięczności głosek, pisownia cząstek –by z  
  czasownikami), 
-  3 błędy drugiej kategorii                          -  to 1 błąd pierwszej kategorii   
- 3 błędy interpunkcyjne - to 1 błąd pierwszej kategorii 
 

Przeliczenie na oceny: 
 
5  błędów pierwszej kategorii - niedostateczny 
4 błędy pierwszej kategorii - dopuszczający 
3 błędy pierwszej kategorii - dostateczny 
2  błędy pierwszej kategorii - dobry 
1  b ł ą d  pierwszej kategorii - bardzo dobry 
O błędów - celujący 
 

3. Ocena wypracowań (prac klasowych, prac domowych ćwiczących formę wypowiedzi poznaną na 
lekcji): 

a) poziom merytoryczny: 
                   -    zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem, 
                   -    dobór materiału rzeczowego i umiejętne wykorzystanie go w pracy, 

-  wnioskowanie, uzasadnianie sądów, wartościowanie. 
b) poziom kompozycyjny: 
             -    posługiwanie się określoną formą wypowiedzi,                       
             -    konsekwencja, kompozycyjna spójność tekstu,      
            -    estetyka pracy  
c) poziom językowo-stylistyczny: 

-   zgodnie z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, 
-   bogate słownictwo, 
-   poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 
-   funkcjonalność (celowość) zastosowanych form gramatycznych, słownictwa,     

                         konstrukcji składniowych. 
 

VI. Tryb ustalenia oceny wyższej niż przewidywana 

 

 Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia, który chce uzyskać ocenę wyższą niż 
przewidywana występują do dyrektora szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie testu 
sprawdzającego. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 2 dni roboczych po 
otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie.  

W terminie wyznaczonym przez dyrektora przeprowadzany jest pisemny test sprawdzający, 
który odbywa się zgodnie z następującymi zasadami: 

1. Zadania dobiera nauczyciel odpowiednio do poziomu wymagań edukacyjnych na 
wszystkie oceny. 

2. Zadania obejmują odpowiednio zakres śródroczny lub roczny w zależności od tego jaką 
ocenę uczeń chce podwyższyć. 

3. Test sprawdzający prowadzony przez nauczyciela przedmiotu w obecności innego 
nauczyciela. 

4. Uczeń może otrzymać każdą z ocen przewidzianych w szkolnej skali w zależności od 
poziomu wykonania zadań. 

5. Oceny poziomu wykonania zadań dokonuje nauczyciel prowadzący sprawdzian. 

6. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku przeprowadzonego testu sprawdzającego jest 
ostateczną oceną klasyfikacyjną śródroczną/roczną pod warunkiem, że nie jest niższa 
od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i nie podlega zmianie.  

7. Uczeń ma tylko jedną możliwość podwyższenia oceny śródrocznej lub rocznej w danym 
roku szkolnym. 

8. Nieobecność ucznia na teście sprawdzającym w wyznaczonym terminie, rozumiana jest 
jako rezygnacja z możliwości podwyższenia oceny. 



VII. Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 
dopuszczającą. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności odpowiadają 
osiągnięciom koniecznym. Uczeń ten powinien uzyskać następujące kompetencje: 
1.  Słuchanie i mówienie: 

- umiejętność słuchania wypowiedzi nauczyciela i uczniów na poziomie  wykazującym    
   rozumienie podstawowych treści, 
- wypowiadanie się zgodne z tematem, bez rażących błędów rzeczowych tworzenie  
   poprawnych wypowiedzi jednozdaniowych, próby redagowania dłuższych wypowiedzi z  
   pomocą nauczyciela oraz wzięcia udziału w rozmowie i dyskusji, 
- umiejętność redagowania form wypowiedzi objętych programem nauczania, zgodnie z  
   podstawowymi cechami tych form, 
- umiejętność wygłaszania z pamięci wskazanych tekstów. 

2.   Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury: 
 - opowiadanie, techniki czytania głośnego i cichego, zrozumienie i odtworzenie  
   najważniejszych treści, 
 - znajomość podstawowych środków wyrazu literatury, filmu, teatru i reklamy, 
 - umiejętność korzystania ze słowników i encyklopedii według wskazówek nauczyciela. 

3.  Pisanie: 
 - redagowanie pisemnych form wypowiedzi objętych programem nauczania, zgodnie z  
   głównymi wyznacznikami tych form, 
 - komunikatywność przekazu, poprawne słownictwo. 

4.  Kształcenie językowo-stylistyczne: 
Umiejętność wykorzystania wiedzy językowej w zakresie: 

 -  komunikacji językowej i medialnej (budowanie poprawnych wypowiedzi mówionych i  
    pisanych pod kierunkiem nauczyciela), 
 -  składni (umiejętność rozpoznawania wypowiedzeń pojedynczych i złożonych,   poprawne  
    nazywanie części zdania pojedynczego), 
 -  fleksji (znajomość podstawowych form odmiennych i nieodmiennych części mowy) 
 -  fonetyki ( podstawowa klasyfikacja głosek), 
 -  ortografii i interpunkcji (znajomość podstawowych reguł ortografii i interpunkcji,   
    dopuszczalne błędy I i II stopnia). 

5.  Lektura: 
 - znajomość lektur objętych programem nauczania w stopniu pozwalającym na     
   formułowanie logicznych wypowiedzi na tematy związane z omawianym tekstem, 
 - podstawowa wiedza o autorach lektur. 

6.   Pojęcia: 
 - znajomość podstawowych pojęć teoretycznoliterackich, językowych i kulturowych,  
   pozwalająca na zrozumienie i wykonanie poleceń nauczyciela. 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności odpowiadają osiągnięciom 
podstawowym. Uczeń ten powinien uzyskiwać następujące kompetencje: 
1. Słuchanie i mówienie: 

  - umiejętność słuchania wypowiedzi nauczyciela, uczniów i innych nadawców w różnych   
    komunikacyjnych sytuacjach dydaktycznych, 
  - podejmowanie prób samodzielnego redagowania notatek z lekcji 
  - na ogół poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, adekwatne do sytuacji      
    komunikacyjnej, wypowiadanie się zgodne z określonym tematem, bez błędów rzeczowych,  
    branie udziału w rozmowie, polemice, dyskusji, 
  - słuchanie pytań i formułowanie logicznych odpowiedzi - umiejętność redagowania form  
    objętych programem nauczania (z dopuszczalnymi błędami stylistyczno - językowymi), 
  - wygłaszanie z pamięci wskazanych tekstów poetyckich i prozatorskich. 

2. Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury: 
   - poprawne opanowanie techniki czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem, 
     umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z tematem 



    - znajomość literackich, filmowych i teatralnych środków wyrazu, 
    - podstawowa wiedza na temat języka reklamy, 
    - praktyczna umiejętność korzystania z encyklopedii i słowników. 

3. Pisanie: 
            - samodzielne redagowanie pisemnych form wypowiedzi objętych programem  
               nauczania, poprawne merytorycznie i kompozycyjnie, z dopuszczalnymi  
               błędami językowo – stylistycznymi, 
             - stosowanie akapitów, dbałość o graficzną stronę pracy. 
4. Kształcenie językowo – stylistyczne: 
            -   komunikacji językowej i medialnej (budowanie poprawnych wypowiedzi w 
                 odmianie mówionej i pisanej w zależności od sytuacji), 
            -   składni  (umiejętność rozpoznawania rodzajów wypowiedzeń  i  poprawne 
                  posługiwanie się nimi, nazywanie części zdania pojedynczego), 
             -   fleksji (znajomość podstawowych form i funkcji odmiennych i nieodmiennych 
                  części mowy), 
            -   fonetyki ( podstawowa umiejętność klasyfikacji głosek, ogólne rozumienie 
                 związku upodobnienia fonetycznego z ortografią), 
             -  ortografii i interpunkcji (na ogół poprawne używanie reguł ortograficznych i 
                 interpunkcyjnych - dopuszcza się błędy II stopnia i nieliczne błędy I stopnia). 
5. Lektura: 
             -    znajomość lektur objętych programem nauczania, 
            -    umiejętność poprawnego wypowiadania się na tematy związane z lekturą  
                 (w formie ustnej i pisemnej), 
            -  ogólna wiedza o autorach lektur - poprawna analiza i interpretacja dzieł 
                  literackich pod kierunkiem nauczyciela, 

-  rozpoznawanie takich kategorii współorganizujących dzieło, jak realizm  funkcja,  
    fantastyka, 

             -   rozpoznawanie głównych wartości dzieła. 
6. Pojęcia: 
             -    znajomość podstawowych tematów i pojęć teoretycznoliterackich,             
                  językowych i kulturowych objętych programem nauczania  
 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności odpowiadają osiągnięciom 
rozszerzającym. Uczeń ten powinien uzyskać następujące kompetencje: 
1. Słuchanie i mówienie: 

-  uważne, efektywne słuchanie wypowiedzi nauczyciela, uczniów i innych   
   nadawców w    
   różnych komunikacyjnych sytuacjach dydaktycznych,  
-  poprawne i precyzyjne posługiwanie się językiem ojczystym, adekwatnie do sytuacji  
    komunikacyjnej z zachowaniem kultury słowa, 
-  swobodne i sensowne wypowiadanie się na określony temat, zgodnie z   
   normami poprawnościowymi, 
-  wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska w rozmowie i dyskusji, 

            - umiejętność poprawnego redagowania form wypowiedzi objętych programem  
              nauczania przy zastosowaniu formalnych i graficznych wyznaczników tekstu z danej  
              formy,  
            - wygłaszanie z pamięci wskazanych tekstów, właściwa interpretacja głosowa. 
2. Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury: 
           -    dobre opanowanie techniki czytania głośnego i cichego ze zrozumieniem,  
           -    umiejętność samodzielnej pracy z tekstem z wykorzystaniem wskazówek  
                nauczyciela, 
            -   znajomość i umiejętność analizy literackich, filmowych i teatralnych środków 
                wyrazu, 
            - umiejętność krytycznej, świadomej selekcji treści przekazów medialnych w  
                 tym reklamy, 

- praktyczna umiejętność korzystania z encyklopedii, słowników. 



   
3. Pisanie: 

- poprawne redagowanie pisemnych form wypowiedzi objętych programem  
nauczania, 

- umiejętne stosowanie akapitów, dbałość o graficzną estetykę pracy. 
4. Kształcenie językowo – stylistyczne: 
     Umiejętność wykorzystania wiedzy językowej z zakresu: 
             -   komunikacji językowej i medialnej (budowanie poprawnych wypowiedzi  

mówionych i pisanych w zależności od sytuacji, rozpoznawanie i tworzenie  
wypowiedzi informujących, opisujących oraz służących wyrażaniu opinii i 
uzasadnianiu poglądów), 

             -   składni (znajomość rodzajów wypowiedzeń i bezbłędne posługiwanie się nimi, 
poprawna analiza składniowa zdań pojedynczych i złożonych), 

             -   fleksji (znajomość form i funkcji odmiennych i nieodmiennych części mowy i 
poprawne stosowanie tej wiedzy), 

             -   słowotwórstwa i słownictwa (znajomość zasad budowy słowotwórczej wyrazu, 
rozumienie treści i zakresu wyrazu, wyrazów abstrakcyjnych i konkretnych,  

                 archaizmów, neologizmów i dialektyzmów, rozróżnianie rodzajów i funkcji  
stylizacji), 

             -   fonetyki (klasyfikacja głosek, poprawne wymawianie głosek) 
               -   ortografii i interpunkcji (poprawne używanie reguł ortograficznych i 

interpunkcyjnych - dopuszcza się nieliczne błędy n stopnia). 
5. Lektura: 
              -  dokładna znajomość lektur objętych programem nauczania, 

  - umiejętność swobodnego wypowiadania się na tematy związane z lekturą w  
     formie wypowiedzi ustnej i pisemnej, 
  -   wiedza o autorach lektur, 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności odpowiadają 
osiągnięciom dopełniającym. Uczeń ten powinien uzyskać następujące kompetencje: 
1. Słuchanie i mówienie 

- budowanie wypowiedzi mówionych zgodnie z intencją i okolicznościami oraz 
ogólnopolską normą wymowy - uważne słuchanie - precyzyjne wypowiedzi na 
zadany temat, 

           -    obrona swego punktu widzenia np. podczas dyskusji, próba wyciągania  
                 wniosków, słuchanie ze zrozumieniem, 
             -     tworzenie różnych form wypowiedzi poznanych w szkole podstawowej, 
             -     recytacja poezji lub fragmentów prozy, 
             -     rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji językowej. 
2. Czytanie tekstów słownych o odczytywanie innych tekstów kultury: 
             -     doskonałe opanowanie techniki czytania (głośnego i cichego), 
            -    umiejętność zastosowania interpretacji głosowej, zwłaszcza przy tekstach  
                 poetyckich, 
             -     czytanie ze zrozumieniem dzieł literackich i odczytywanie innych tekstów  
                  kultury, 
             -     budowanie samodzielnego tekstu na temat związany z lekturą, 
             -     krytycyzm odbiorcy dzieł literackich i różnych przekazów medialnych, 
             -     umiejętność analizy reklamy i mechanizmów jej działania, 
             -     korzystanie ze słowników, encyklopedii w pracach pisemnych i  
                 ustnych wystąpieniach. 
3. Pisanie: 
            -    poprawne  redagowanie  różnych  form wypowiedzi  objętych programem   
                   nauczania, tworzenie własnych tekstów, 
            -   analiza i interpretacja tekstów literackich oraz innych form przekazu,  
                 np. reklamy, 

 -   stosowanie bogatego, urozmaiconego słownictwa, 
 -   umiejętność budowania zwięzłych wypowiedzi pisemnych. 

4. Kształcenie językowo – stylistyczne: 
             -  umiejętne wykorzystywanie wiedzy językowej w zakresie przewidzianym  



                 przez programowe treści nauczania (fonetyka, fleksja, składnia, ortografia,  
                  interpunkcja), 

 -   poprawność stylistyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
 -   urozmaicona składnia, leksyka, poprawność frazeologiczna, 
 -   adekwatny dobór słownictwa do różnych form wypowiedzi pisemnych i  
    ustnych.  

5. Lektura: 
              -   umiejętność wyszukiwania odpowiednich fragmentów tekstu i ich cytowani zgodnie   
                    z omawianą problematyką, 
              -    zabieranie głosu podczas lekcji na tematy związane z lekturą, 
              -    znajomość    lektur    wskazanych    przez    nauczyciela    oraz    umiejętność 
                    samodzielnego interpretowania, 
               -   twórcze myślenie w trakcie cichej lektury, formułowanie pytań do tekstu, 
               -   znajomość środków artystycznych. 
6. Pojęcia: 
             -   rozumienie pojęć i teorii literatury, nauki o języku i kultury oraz umiejętność ich  
                  zdefiniowania własnymi słowami, 

-   wykorzystanie pojęć podczas analizy i interpretacji różnych tekstów kultury i innych  
    form przekazu, np. TV 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności odpowiadają 
osiągnięciom ponadprogramowym. Uczeń ten powinien uzyskać kompetencje takie, jak na 
ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
1. Słuchanie i mówienie: 

-    posiadanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat, 
-    świadome korzystanie z tropów i figur retorycznych oraz środków artystycznych 

              -     sztuka wzbudzenia zainteresowania słuchaczy, 
              -    wykorzystanie wiedzy z innych dziedzin,  

-   wysoka kultura językowa - umiejętność prezentowania własnych i cudzyc  
     przemyśleń w sposób logiczny i zrozumiały. 

2. Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury: 
             -   samodzielność, oryginalność, trafność własnych spostrzeżeń, interpretacji i 
analiz tekstów kultury (np. przekazów medialnych oraz dzieł sztuki), 
             -   umiejętność dzielenia się zdobytymi informacjami, wiedzą z innymi (prezentacja,  
                   praca projektowa), 

-   orientacja w aktualnych wydarzeniach literackich i artystycznych. 
3. Pisanie: 
             -    dbałość o estetykę prac pisemnych, 
             -    posiadanie własnych metod samodzielnej pracy, np. metod notowania, 
            -    ewentualne uzdolnienia literackie, teatralne, dziennikarskie; publikowanie 
                   własnych opracowań lub tekstów w czasopismach szkolnych itp., 
             -    oryginalność i samodzielność myślenia, wnioskowania, uogólniania, 
                   formułowania sądów, 
              -   umiejętność napisania obszernej pracy literackiej. 
4. Kształcenie językowo – stylistyczne: 

-   ponadprogramowe zainteresowania językoznawcze, 
-   postrzeganie wiedzy językowej (znajomość literatury fachowej na ten temat). 

5. Lektura: 
             -    erudycja polonistyczna, oczytanie, dociekliwość i twórczy krytycyzm,   
             -    znajomość i umiejętność samodzielnej pracy z tekstem poza programowym  
                  (literackim, popularnonaukowym, naukowym) 
6. Pojęcia: 

- posiadanie bogatego słownictwa terminologicznego przyswajalnego w trakcie 
indywidualnego kształcenia. 

 


