
GRAMATYKA: 

Uczeń: 

1. Zna odmienne i nieodmienne części mowy. 
2. Odróżnia czasowniki dokonane i niedokonane, tryby i strony czasownika oraz  

imiesłowy. 
3. Przekształca konstrukcje strony czynnej  na  bierną i odwrotnie. 
4. Wprowadza do wypowiedzi partykuły, spójniki i wykrzykniki. 
5. Stosuje poprawne formy odmiany czasowników, rzeczowników, przymiotników, 

liczebników i zaimków. 
6. Zna zastosowanie słowników języka polskiego, poprawnej polszczyzny, 

frazeologicznego, wyrazów obcych, synonimów i antonimów oraz szkolnego słownika 
terminów literackich. 

7. Stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie. 
8. Rozpoznaje w zdaniach i równoważnikach zdań podmiot, orzeczenie, dopełnienie,  

okolicznik i przydawkę. Zna rodzaje podmiotów i orzeczeń. 
9. Rozróżnia rodzaje wypowiedzeń (zdanie i równoważnik zdania, zdanie pojedyncze i 

złożone, imiesłowowy równoważnik zdania). Odróżnia  zdania złożone współrzędnie i 
podrzędnie. 

10. Wskazuje w zdaniu związki składniowe.  
11. Zna zasady interpunkcji w zdaniach złożonych i pojedynczych. 
12. Rozróżnia mowę zależną i niezależną. 
13. Rozpoznaje w tekście odmiany języka (oficjalną i nieoficjalną).  
14. Rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny i naukowy. 
15. Dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i 

słownictwo o ograniczonym zasięgu (wyrazy gwarowe, terminy naukowe, archaizmy i 
neologizmy, wulgaryzmy).  

16. Rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i pokrewnych.  
17. Zna zasady tworzenia i odmiany skrótów i skrótowców. 

18. Potrafi nazwać zjawiska fonetyczne zachodzące w wyrazach (upodobnienia, 
uproszczenia grup spółgłoskowych, ubezdźwięcznienie na końcu wyrazu). 

19. Rozpoznaje synonimy, homonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne. 
20. Odróżnia wyrazy neutralne od nacechowanych stylistycznie i emocjonalnie. 
21. Potrafi wskazać wyrazy o znaczeniu ogólnym i szczegółowym. 

 
 
LEKTURY: 

Uczeń: 

Zna bohaterów, problematykę i cechy rodzajowe oraz gatunkowe następujących utworów: 

1. Jan Kochanowski – wybrane fraszki,  „Treny” (V, VII, VIII) 
2. Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy” 
3. Ignacy Krasicki – wybrane bajki 
4. Adam Mickiewicz II cz. „Dziadów” 
5. Aleksander Fredro „Zemsta” 

Analizuje te utwory  tzn.  



 przedstawia ich treść,  

  określa problematykę,  

  charakteryzuje bohaterów,  

  przypisuje dany utwór do właściwego rodzaju i gatunku literackiego, 

  opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło, 

  przedstawia najistotniejsze treści w porządku chronologicznym, 

  rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową, 

  wskazuje środki stylistyczne występujące 
       w utworze,  
 zna budowę utworu. 

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ: 

Uczeń: 

Zna zasady tworzenia i pisze spójne teksty w następujących formach: rozprawka, opowiadanie, 

charakterystyka, list. 


