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KLASA VIII 

 
 

 

Zakres 

wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

dopuszczający  dostateczny DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY 

 UCZEŃ 

KSZTAŁCENIE LITE-

RACKIE I KULTU-

ROWE  

• klasyfikuje czytany 

utwór literacki jako 

należący do epiki, liryki 

lub dramatu; 

• zna podstawowe 

pojęcia związane z 

utworami epickimi, 

lirycznymi i dramatycz-

nymi;   

• wie, że istnieją ga-

tunki literackie (w tym: 

fraszka, sonet, pieśń, 

hymn, satyra, tragedia, 

powieść historyczna), 

odróżnia je od rodza-

jów literackich;  

• wie, że język utworu 

literackiego cechuje się 

obecnością różnych 

środków stylistycznych; 

• zauważa związek 

problematyki utworów 

literackich z życiem i 

uniwersalnymi warto-

ściami;  

• wiąże czytany utwór 

ze wskazanym przez 

• wskazuje podsta-

wowe cechy tekstów 

epickich, lirycznych i 

dramatycznych, odnaj-

duje je w czytanych 

utworach; 

• stara się posługiwać 

terminologią związaną 

z utworami epickimi, 

lirycznymi i dramatycz-

nymi;   

• stara się posługiwać 

nazwami gatunków 

literackich, wskazuje 

utwory należące do 

tych gatunków;  

• wyszukuje w tekście 

literackim użytych 

środków językowych, 

stara się je nazwać; 

• wskazuje związek 

problematyki utworów 

literackich z życiem, 

opisuje wartości, do 

których odwołuje się 

utwór;  

• zapoznaje się ze 

• określa cechy cha-

rakterystyczne rodza-

jów literackich, wskazu-

je je w czytanych utwo-

rach;  

• posługuje się naj-

ważniejszą terminolo-

gią związaną z analizą 

utworów epickich, li-

rycznych i dramatycz-

nych;   

• wymienia cechy 

gatunkowe omawia-

nych utworów, nazywa 

gatunki literackie;  

• rozpoznaje w tekście 

literackim użyte środki 

językowe (w tym: neo-

logizm, symbol, alego-

rię, ironię), próbuje 

określić ich funkcję, 

zauważa wartości este-

tyczne poznawanych 

utworów; 

•   określa problema-

tykę egzystencjalną 

tekstów, nazywa war-

• wyjaśnia różnice 

między poszczególnymi 

rodzajami, omawia 

cechy utworów synkre-

tycznych;  

• poprawnie posługuje 

się terminologią zwią-

zaną z analizą i inter-

pretacją utworów epic-

kich, lirycznych i dra-

matycznych;   

• poprawnie posługuje 

się nazwami gatunków, 

omawia cechy gatun-

kowe czytanych utwo-

rów; 

• wskazuje funkcję 

użytych w tekście lite-

rackim środków języ-

kowych oraz określa 

wartości estetyczne 

poznawanych tekstów 

literackich;  

• poddaje refleksji 

problematykę egzy-

stencjalną w poznawa-

nych tekstach, hierar-

• samodzielnie anali-

zuje i interpretuje tek-

sty literackie, porównu-

je utwory; 

• wykorzystuje wiedzę 

na temat rodzajów i 

gatunków literackich 

do pełniejszego odczy-

tania utworów;  

• biegle posługuje się 

terminologią związaną 

z analizą i interpretacją 

utworów literackich; 

• objaśnia funkcję 

różnego rodzaju środ-

ków stylistycznych uży-

tych w tekście, funk-

cjonalnie stosuje środki 

stylistyczne w swojej 

wypowiedzi;  

• poddaje ocenie 

utwory ze względu na 

ich wartość estetyczną;  

• samodzielnie odczy-

tuje problematykę eg-

zystencjalną i aksjolo-

giczną poznawanych 
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nauczyciela kontek-

stem;  

• wymienia elementy 

warstwy przedstawie-

niowej dzieła sztuki; 

• wyszukuje w tekście 

wskazane informacje, 

stara się porządkować 

zgromadzony materiał;  

• czyta ze zrozumie-

niem fragmenty tek-

stów publicystycznych i 

popularnonaukowych; 

• rozpoznaje wskazany 

przez nauczyciela tekst 

jako reportaż; 

• zauważa we wskaza-

nych przez nauczyciela 

tekstach współczesnej 

kultury popularnej 

nawiązania do trady-

cyjnych wątków kultu-

rowych  

wskazanym przez na-

uczyciela kontekstem 

utworu, stara się po-

wiązać utwór ze swoją 

wiedzą na temat histo-

rii i kultury;  

• komentuje warstwę 

przedstawieniową dzie-

ła sztuki, zwraca uwagę 

na wartość estetyczną 

tekstów kultury; 

• wyszukuje w tekście 

informacje różnego 

typu, cytuje fragmenty 

tekstu;  

•   klasyfikuje pozna-

wany tekst jako literac-

ki, publicystyczny lub 

popularnonaukowy;  

• rozpoznaje gatunki 

dziennikarskie (w tym: 

reportaż i felieton); 

• znajduje w omawia-

nych tekstach współ-

czesnej kultury popu-

larnej nawiązania do 

tradycyjnych wątków 

kulturowych   

tości uniwersalne, do 

których odwołuje się 

utwór;   

• odczytuje utwór, 

wykorzystując wybrane 

konteksty oraz elemen-

ty wiedzy o historii i 

kulturze; 

• rozpoznaje znacze-

nia naddane dzieła 

sztuki, 

wskazuje elementy 

symboliczne, rozpozna-

je wartość estetyczną 

tekstów kultury;  

• wydobywa i porząd-

kuje istotne informacje 

w zależności od ich 

funkcji w przekazie;  

• wyszukuje i porząd-

kuje cytaty;  

• wskazuje różnice 

między literaturą pięk-

ną a innymi rodzajami 

piśmiennictwa; 

• zna podstawowe 

cechy gatunków dzien-

nikarskich (reportaż, 

felieton), 

• samodzielnie znajdu-

je w tekstach współ-

czesnej kultury popu-

larnej nawiązania do 

tradycyjnych wątków 

kulturowych  

chizuje wartości, do 

których odwołuje się 

utwór; 

• interpretuje utwór, 

wykorzystując potrzeb-

ne konteksty oraz ele-

menty wiedzy o historii 

i kulturze;  

• wyjaśnia rolę środ-

ków języka malarskiego 

w tworzeniu znaczeń 

obrazu, interpretuje 

dzieło sztuki, określa 

wartości estetyczne 

tekstów kultury;  

• funkcjonalnie włącza 

cytaty do wypowiedzi, 

• funkcjonalnie i celo-

wo wykorzystuje zgro-

madzone informacje;   

• określa funkcje lite-

ratury pięknej, literatu-

ry popularnonaukowej 

i publicystyki;  

• określa cechy gatun-

ków dziennikarskich 

(reportaż, felieton); 

• analizuje zauważone 

w tekstach współcze-

snej kultury popularnej 

nawiązania do trady-

cyjnych wątków kultu-

rowych, opisuje sposób 

nawiązania do nich 

tekstów;  

• twórczo poszerza 

interpretację utworu o 

potrzebne konteksty, 

sprawnie posługuje się 

terminologią dotyczącą 

innych dziedzin kultury;  

• porównuje teksty 

należące do różnych 

dziedzin kultury;  

• samodzielnie anali-

zuje i interpretuje róż-

ne teksty kultury, pod-

daje ocenie ich wartość 

estetyczną; 

• twórczo i funkcjo-

nalnie wykorzystuje 

zgromadzone informa-

cje we własnej pracy; 

• wyjaśnia różnice 

między literaturą pięk-

ną, popularnonaukową, 

publicystyką; 

• biegle wskazuje w 

tekstach cechy repor-

tażu, felietonu;   

• samodzielnie wska-

zuje we współczesnej 

kulturze popularnej 

nawiązania do trady-

cyjnych wątków kultu-

rowych, nazywa sposób 

nawiązania 
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KSZTAŁCENIE JĘ-

ZYKOWE 

• komunikuje się z 

innymi w sposób wer-

balny i niewerbalny; 

• dostosowuje język, 

którego używa, do sy-

tuacji;  

• rozpoznaje i tworzy 

wypowiedzenia wielo-

krotnie złożone; 

• odróżnia mowę nie-

zależną od zależnej;  

• zauważa zróżnico-

wanie słownictwa języ-

ka polskiego, rozpozna-

je słownictwo gwaro-

we, środowiskowe; 

• stara się wzbogacać 

swoje słownictwo, wy-

jaśnia znaczenie wyra-

zów;  

• rozpoznaje nazwy 

osobowe i miejscowe, 

używa ich;  

• podaje przykłady 

homonimów;  

• stara się dostosować 

styl do tworzonej wy-

powiedzi, 

• stosuje podstawowe 

zasady etykiety języ-

kowej,  

• nie popełnia błędów 

zakłócających komuni-

kację językową, stara 

się pisać poprawnie 

• świadomie używa 

języka jako narzędzia 

komunikowania się;  

• stara się stosować 

normę wzorcową i 

użytkową;  

• tworzy poprawne 

wypowiedzenia wielo-

krotnie złożone;  

• przekształca po-

prawnie mowę nieza-

leżną w zależną; 

• rozpoznaje zróżni-

cowanie słownictwa 

języka polskiego, roz-

poznaje zapożyczenia, 

archaizmy, słowa gwa-

rowe;  

• wzbogaca swoje 

słownictwo; 

• ma świadomość 

treści i zakresu używa-

nych wyrazów;   

• stara się używać 

poprawnych form nazw 

osobowych i miejsco-

wych;   

• wyjaśnia znaczenie 

homonimów;  

• zauważa zróżnico-

wanie stylistyczne wy-

powiedzi, dostosowuje 

styl do formy wypo-

wiedzi,  

• stosuje zasady ety-

• rozumie znaczenie 

języka w procesie ko-

munikacji;  

• stosuje normę wzor-

cową i użytkową;  

• rozpoznaje i tworzy 

różne rodzaje wypo-

wiedzeń wielokrotnie 

złożonych; 

• przekształca po-

prawnie mowę zależną 

w niezależną i odwrot-

nie, przestrzega zasad 

zapisu;  

• rozpoznaje słownic-

two ogólnonarodowe i 

ograniczonym zasięgu, 

rozpoznaje zapożycze-

nia, archaizmy, neolo-

gizmy, kolokwializmy, 

słowa gwarowe; 

• zna sposoby wzbo-

gacania słownictwa i 

korzysta z nich;  

• odróżnia treść i za-

kres wyrazu;  

• używa poprawnych 

form nazw osobowych i 

miejscowych;  

• poprawnie używa 

homonimów;  

• rozpoznaje i nazywa 

różne style, różnicuje 

stylistycznie swoje wy-

powiedzi,  

• rozumie, na czym 

polega twórczy i 

sprawczy charakter 

działań językowych;  

• formułuje wypowie-

dzi poprawne pod 

względem językowym; 

• rozróżnia i stosuje w 

wypowiedziach różne 

rodzaje wypowiedzeń 

wielokrotnie złożonych;  

• poprawnie stosuje w 

wypowiedziach mowę 

zależną i niezależną 

• wskazuje funkcję 

wykorzystania w wy-

powiedzi różnych ro-

dzajów słownictwa;  

• funkcjonalnie korzy-

sta ze słowników; 

• różnicuje słowa w 

zależności od ich treści 

i zakresu znaczeniowe-

go;  

•  nazywa rodzaje 

nazw osobowych i 

miejscowych, używa 

ich poprawnych form;  

• nazywa rodzaje sty-

lów użytkowych, po-

prawnie używa ich w 

wypowiedzi; 

• wyjaśnia zasady 

etykiety językowej,  

• pisze poprawnie, 

• świadomie i funk-

cjonalnie wykorzystuje 

wiedzę na temat języka 

w komunikowaniu się; 

• formułuje wypowie-

dzi poprawne, bogate 

językowo, precyzyjne, 

zachowujące obowią-

zujące normy;  

• świadomie i celowo 

stosuje w wypowie-

dziach różne rodzaje 

wypowiedzeń wielo-

krotnie złożonych; 

• wykorzystuje funk-

cjonalnie mowę zależ-

ną i niezależną dla 

osiągnięcia w wypo-

wiedzi pożądanego 

efektu;  

• bogaci swoje słow-

nictwo oraz poddaje 

refleksji rozwój i zróż-

nicowanie języka pol-

skiego; 

• biegle używa róż-

nych rodzajów nazw 

osobowych i miejsco-

wych;  

• biegle używa użyt-

kowych stylów wypo-

wiedzi;  

• doskonali własny styl 

wypowiedzi, mając 

świadomość cech do-
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pod względem ortogra-

ficznym i interpunkcyj-

nym   

 

kiety językowej,  

• pisze zgodnie 

z podstawowymi nor-

mami poprawności 

językowej, ortograficz-

nej i interpunkcyjnej 

 

• świadomie stosuje w 

wypowiedziach zasady 

etykiety językowej,  

• pisze zgodnie 

z normami poprawno-

ści językowej, ortogra-

ficznej i interpunkcyj-

nej, stara się poprawiać 

błędy 

zauważa popełnione 

błędy językowe, orto-

graficzne i interpunk-

cyjne oraz dokonuje ich 

autokorekty 

 

brego stylu;  

• wypowiada się swo-

bodnie i kulturalnie w 

różnych sytuacjach; 

• zapisuje poprawnie 

swoje wypowiedzi, 

dokonuje ich autoko-

rekty    

TWORZENIE WY-

POWIEDZI 

• krótko wypowiada 

się ustnie na podany 

temat; 

• stara się używać 

prostych środków reto-

rycznych;  

• z pomocą nauczycie-

la redaguje plan wy-

powiedzi; 

• pisze według poda-

nego wzoru, z pomocą 

nauczyciela, poznane 

formy wypowiedzi, w 

tym: rozprawkę, poda-

nie, życiorys, CV, list 

motywacyjny; 

• stosuje akapity;   

• formułuje prostą 

tezę; 

• wyraża własne zda-

nie i stara się je uza-

sadnić; 

• przedstawia rzeczo-

we argumenty w dys-

kusji na temat proble-

mów znanych z co-

• wypowiada się ust-

nie, zachowuje we-

wnętrzną logikę wypo-

wiedzi, używa środków 

retorycznych;  

• gromadzi materiał 

rzeczowy potrzebny do 

tworzenia wypowiedzi, 

pisze plan wypowiedzi; 

• pisze poznane formy 

wypowiedzi, w tym: 

rozprawkę, podanie, 

życiorys, CV, list moty-

wacyjny, starając się 

zachować wyznaczniki 

gatunku;  

•  stosuje akapity za-

znaczające trójdzielną 

budowę pracy; 

• formułuje tezę, wie, 

czym jest hipoteza;  

• wyraża i uzasadnia 

własne zdanie, używa-

jąc prostej argumenta-

cji; 

• przedstawia rzeczo-

• wypowiada się ust-

nie, porządkując treść 

swojej wypowiedzi, 

wykorzystuje środki 

retoryczne;  

• gromadzi i porządku-

je materiał rzeczowy 

potrzebny do stworze-

nia pracy, tworzy po-

prawnie plan wypo-

wiedzi; 

• pisze poznane formy 

wypowiedzi, w tym: 

rozprawkę, podanie, 

życiorys, CV, list moty-

wacyjny, stosując od-

powiednią dla danej 

formy kompozycję;  

• stosuje akapity jako 

spójne całości myślo-

we;  

• formułuje tezę i hi-

potezę;  

• wyraża i uzasadnia 

własne zdanie, używa-

jąc właściwych argu-

• tworzy rozbudowaną 

wypowiedź na podany 

temat, zachowuje logi-

kę, spójność i kompo-

zycję wypowiedzi; 

• funkcjonalnie wyko-

rzystuje środki reto-

ryczne w celu oddziała-

nia na odbiorcę;  

• samodzielnie selek-

cjonuje i porządkuje 

materiał rzeczowy po-

trzebny do stworzenia 

pracy, tworzy szczegó-

łowy plan wypowiedzi; 

• samodzielnie pisze 

poznane formy wypo-

wiedzi, w tym: roz-

prawkę, podanie, ży-

ciorys, CV, list motywa-

cyjny, stosując odpo-

wiednie zasady kompo-

zycji i zachowując zasa-

dy spójności językowej;   

• stosuje rytm akapi-

towy;  

• wypowiada się, re-

alizując zamierzony cel;  

• wykorzystuje w wy-

powiedziach ustnych i 

pisemnych funkcjonal-

nie i twórczo środki 

retoryczne i stylistycz-

ne;  

• samodzielnie planuje 

pracę, notuje w sposób 

twórczy, gromadzi po-

trzebny materiał, ko-

rzystając z różnych 

źródeł;  

• pisze poznane formy 

wypowiedzi, w tym: 

rozprawkę, podanie, 

życiorys, CV, list moty-

wacyjny, stosując funk-

cjonalnie różnorodne 

środki językowe; 

• twórczo i funkcjo-

nalnie stosuje rytm 

akapitowy;  

• formułuje tezę i hi-

potezę, dostosowuje je 
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dziennego życia; 

• stara się podać przy-

kłady ilustrujące argu-

menty; 

• z pomocą nauczycie-

la podejmuje próby 

wnioskowania; 

• rozpoznaje w róż-

nych tekstach niektóre 

środki perswazji i ma-

nipulacji; 

• zna i stosuje pod-

stawowe zasady etyki 

wypowiedzi;  

• podejmuje próby 

przekształceń tekstu 

cudzego (skraca, 

streszcza); 

• formułuje pytania 

dotyczące warstwy 

przedstawieniowej 

utworu; 

• głośno czyta i recytu-

je teksty, zachowując 

podstawowe zasady 

wymowy 

we i emocjonalne ar-

gumenty w dyskusji na 

temat znanych mu 

z doświadczenia pro-

blemów; 

• podaje przykłady 

ilustrujące argumenty;  

• formułuje proste 

wnioski;  

• rozpoznaje w róż-

nych tekstach podsta-

wowe środki perswazji 

i manipulacji; 

• zna i stosuje pod-

stawowe zasady etyki 

wypowiedzi;  

• podejmuje samo-

dzielne próby prze-

kształceń tekstu cudze-

go (skraca, streszcza, 

rozbudowuje) 

• formułuje pytania 

związane z dosłownymi 

znaczeniami utworu, 

• głośno, płynnie czyta 

i recytuje teksty, prze-

strzega zasad intonacji 

zdaniowej 

mentów; 

• przedstawia argu-

menty w dyskusji doty-

czącej tekstu literackie-

go; 

• podaje odpowiednie 

przykłady ilustrujące 

argumenty;  

• formułuje wnioski 

wynikające z argumen-

tacji;  

• rozpoznaje w róż-

nych tekstach użyte 

środki perswazji i ma-

nipulacji; 

• zna i stosuje pod-

stawowe zasady etyki 

wypowiedzi;  

• dokonuje przekształ-

ceń tekstu cudzego 

(skraca, streszcza, roz-

budowuje); 

• formułuje pytania 

związane z przenośny-

mi znaczeniami utwo-

ru; 

• głośno czyta i recytu-

je teksty, dobierając 

odpowiednie tempo i 

intonację 

• samodzielnie formu-

łuje tezę i hipotezę;  

• swobodnie wyraża i 

uzasadnia własne zda-

nie, używając różno-

rodnych argumentów; 

• podaje celne i różno-

rodne przykłady ilustru-

jące argumenty;  

• podsumowuje roz-

ważania;  

• rozpoznaje w róż-

nych tekstach środki 

perswazji i manipulacji, 

wskazuje ich funkcję; 

• zna i stosuje pod-

stawowe zasady etyki 

wypowiedzi;  

• samodzielnie doko-

nuje przekształceń 

tekstu cudzego (skraca, 

streszcza, rozbudowu-

je); 

• formułuje pytania 

problemowe dotyczące 

wszystkich składników 

utworu; 

• interpretuje głosowo 

utwór literacki, starając 

się zaciekawić słucha-

cza 

do przyjętej formy roz-

prawki; 

• wyraża własne zda-

nie i uzasadnia je w 

sposób trafny i wnikli-

wy;  

• podaje trafne przy-

kłady i omawia je w 

sposób pogłębiony;  

• samodzielnie formu-

łuje wnioski; 

• rozpoznaje w prze-

kazach medialnych 

mechanizmy perswazji i 

manipulacji;  

• twórczo przekształca 

cudzy tekst w celu 

osiągnięcia określone-

go efektu artystyczne-

go;  

• formułuje trafne, 

ciekawe pytania doty-

czące warstwy znaczeń 

naddanych w utworze;  

• recytuje utwór, pre-

zentując własną inter-

pretację tekstu z wyko-

rzystaniem różnorod-

nych środków głoso-

wych 
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SAMOKSZTAŁCE-

NIE 

• korzysta, z poszano-

waniem praw autor-

skich, z różnych źródeł 

informacji wskazanych 

przez nauczyciela;  

• rozwija nawyk sys-

tematycznego uczenia 

się;  

• uczestniczy w pracy 

grupowej, współpracu-

je z innymi w realizacji 

projektów edukacyj-

nych; 

• uczestniczy w pro-

gramowych wyjściach o 

charakterze kultural-

nym 

• korzysta, z poszano-

waniem własności inte-

lektualnej, z różnych 

źródeł informacji;  

• uczy się systema-

tycznie; 

• uczestniczy w projek-

tach edukacyjnych;  

• podejmuje próby 

prezentowania przygo-

towanego materiału; 

• rozwija umiejętność 

krytycznego myślenia, 

wyraża swoje zdanie; 

• uczestniczy w wy-

branych wydarzeniach 

kulturalnych w swoim 

regionie 

 

• korzysta z samo-

dzielnie wybranych 

źródeł informacji, sza-

nując cudzą własność 

intelektualną;   

• rozwija swoje uzdol-

nienia i zainteresowa-

nia; 

• stara się myśleć kry-

tycznie, wyraża opinie; 

• aktywnie realizuje 

projekty, prezentuje 

efekty pracy indywidu-

alnej lub grupowej;  

• uczestniczy w życiu 

kulturalnym swojego 

regionu 

• pogłębia swoją wie-

dzę przedmiotową, 

korzystając rzetelnie, z 

poszanowaniem wła-

sności intelektualnej, z 

różnych źródeł infor-

macji;  

• rozwija nawyk kry-

tycznego myślenia i 

formułowania opinii;  

• bierze udział w kon-

kursach, wykładach, 

pracach kół przedmio-

towych itp.; 

• aktywnie uczestniczy 

w życiu kulturalnym 

swojego regionu 

• samodzielnie i ak-

tywnie poszerza swoją 

wiedzę oraz pogłębia 

zainteresowania hu-

manistyczne, korzysta-

jąc z różnych form i 

źródeł;  

• ma własne zdanie i 

prezentuje je w dysku-

sji;  

• z zaangażowaniem 

włącza się w realizację 

projektów edukacyj-

nych;  

• aktywnie, z sukce-

sami bierze udział w 

konkursach, wykła-

dach, pracach kół 

przedmiotowych itp.  

• występuje w roli 

lidera grupy;  

• aktywnie i świado-

mie uczestniczy w życiu 

kulturalnym regionu 

LEKTURY OBO-

WIĄZKOWE I UZU-

PEŁNIAJĄCE 

• czyta większość 

wymaganych lektur 

przynajmniej we frag-

mentach i zna ich treść 

• czyta większość 

wymaganych lektur w 

całości i zna ich treść  

• czyta wszystkie 

wymagane lektury w 

całości, zna ich treść i 

problematykę 

• czyta wszystkie 

wymagane lektury w 

całości i interpretuje je 

w połączeniu z kontek-

stami 

• chętnie czyta i zna 

wiele tekstów ponad-

programowych 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać, nawet z 

pomocą nauczyciela, zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak aktywności w dążeniu do zdobycia wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet mi-

nimalnego postępu.  
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