
NACOBEZU - JĘZYK POLSKI kl. IV 

 

 

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE 

1. Wyjaśniam, czym jest epitet. 

2. Rozpoznaję epitety w wierszu. 

3. Ilustruję fragmenty wiersza. 

4. Dopisuję epitety do wskazanych rzeczowników. 

5. Wyjaśniam, kim jest bohater literacki. 

6. Definiuję pojęcia: wers, strofa, chronologia. 

7. Rozpoznaję w wierszu porównanie. 

8. Samodzielnie tworzę porównania. 

9. Określam nastrój wiersza. 

10. Porządkuję wydarzenia chronologicznie. 

11. Wyjaśniam, czym są synonimy, antonimy i homonimy; podaję przykłady. 

12. Nazywam członków rodziny i określam stopień pokrewieństwa. 

13. Płynnie czytam tekst, różnicując intonację i sygnalizując znaki interpunkcyjne. 

14. Tworzę zgrubienia i zdrobnienia od wyrazów neutralnych. 

15. Wyjaśniam, czym  są zdrobnienia i zgrubienia, rozpoznaję je w tekście i określam ich 

funkcję. 

16. Określam różnice pomiędzy narratorem a podmiotem lirycznym. 

17. Wyjaśniam, czym jest ankieta i odczytuję jej wyniki z diagramu. 

18. Wyjaśniam, czym jest świat przedstawiony w utworze literackim i wymieniam jego 

elementy. 

19. Określam elementy świata przedstawionego w tekście epickim. 

20. Odróżniam język potoczny od oficjalnego. 

21. Wyjaśniam pojęcia: rytm, rym, refren. 

22. Rozpoznaję w wierszu rymy, rytm i refren. 

23. Wyjaśniam, kogo nazywamy adresatem wiersza.  

24. Wyjaśniam, czym są ożywienie i uosobienie; rozpoznaję je w tekście. 

25. Dostrzegam różnicę pomiędzy ożywieniem i uosobieniem. 

26. Rozpoznaję wyrazy pokrewne. 

27. Tworzę rodziny wyrazowe. 

28. Wyjaśniam, czym jest dialog i odróżniam go od monologu. 

29. Opowiadam, kiedy i w jakich okolicznościach powstał "Mazurek Dąbrowskiego". 

30. Wymieniam cechy gatunkowe baśni.  

31. Wymieniam nazwiska znanych baśniopisarzy. 

32. Wyjaśniam różnice pomiędzy realizmem i fantastyką.  

33. Wskazuję w baśni elementy fantastyczne. 

34. Wyjaśniam pojęcia: inscenizacja, akt, rekwizyt, reżyser, scenografia, widownia, 

didaskalia. 

35. Odczytuję morał zawarty w baśni. 

36. Wyjaśniam, czym jest legenda i wymieniam jej cechy gatunkowe. 

37. Podaję przykłady znanych legend. 

38. Wyjaśniam, czym jest przysłowie.  



39. Podaję przykłady znanych przysłów i wyjaśniam ich znaczenie. 

40. Definiuję pojęcia: humor, dowcip, puenta. 

41. Wyjaśniam, czym jest dźwiękonaśladownictwo i rozpoznaję je w tekście.  

42. Wyjaśniam, czym jest artykuł prasowy. 

43. Wymieniam cechy notki biograficznej i potrafię ją zredagować. 

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE 

44. Wymieniam  pytania, na jakie odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, 

przysłówki.  

45. Wyjaśniam, co nazywają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki.  

46. Rozpoznaję w zdaniu: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki.  

47. Wyjaśniam różnicę pomiędzy odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy.  

48. Rozróżniam formę osobową i nieosobową czasownika (bezokolicznik).  

49. Rozpoznaję czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.  

50. Odmieniam czasowniki w czasie teraźniejszym przez osoby i liczby.  

51. Odmieniam czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym przez osoby, liczby i rodzaje. 

52. Tworzę poprawne formy czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.  

53. Określam formy osoby, liczby, czasu i rodzaju czasowników w zdaniu.  

54. Wskazuję w zdaniu czasowniki z określającymi je przysłówkami. 

55. Podaję przykłady rzeczowników nazywających przedmioty, ludzi, zwierzęta, rośliny, 

zjawiska przyrody.  

56. Rozpoznaję rodzaj rzeczownika, przymiotnika, czasownika.  

57. Określam rodzaje przymiotnika i czasownika w liczbie pojedynczej i mnogiej. 

58. Wymieniam nazwy i pytania wszystkich przypadków rzeczownika.  

59. Odmieniam przez przypadki w obu liczbach rzeczownik z przymiotnikiem.  

60. Rozpoznaję przypadek, liczbę, rodzaj rzeczownika i przymiotnika w zdaniu.  

61. Wskazuję w zdaniu rzeczowniki wraz z określającymi je przymiotnikami.  

62. Odróżniam nazwy własne od rzeczowników pospolitych. 

63. Tworzę i poprawnie zapisuję nazwy mieszkańców miast, państw i kontynentów. 

64. Rozpoznaję w tekście przyimki i spójniki oraz określam ich funkcję. 

65. Wyjaśniam, czym jest zdanie. 

66. Wymieniam i rozpoznaję typy zdań ze względu na cel wypowiedzi. 

67. Poprawnie posługuję się zdaniami oznajmującymi, pytającymi i rozkazującymi. 

68. Charakteryzuję podmiot  i orzeczenie jako główne części zdania. 

69. Wyjaśniam, czym jest zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte, wskazuję różnice. 

70. Wyjaśniam, czym jest są zdania pojedyncze i złożone; podaję ich przykłady. 

71. Wskazuję w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

72. Wskazuję w zdaniu określenia.  

73. Rozpoznaję związki wyrazowe, wskazuję wyraz nadrzędny i podrzędny. 

74. Wyjaśniam, czym jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia. 

75. Zapisuję zdanie pojedyncze poprawnie pod względem interpunkcji. 

76. Znam alfabet. 

77. Porządkuję wyrazy alfabetycznie. 

78. Wyjaśniam różnice między głoską , literą i sylabą, definiuję pojęcia. 

79. Wymieniam typy głosek (samogłoski, spółgłoski, dźwięczne, bezdźwięczne, twarde, 

miękkie, ustne, nosowe). 



80. Określam liczbę głosek i liter w wyrazach.  

81. Rozróżniam samogłoski i spółgłoski. 

82. Odróżniam spółgłoski miękkie od twardych.  

83. Wyjaśniam,  kiedy spółgłoskę miękką zaznacza się w piśmie przez „i”, a kiedy przez 

kreseczkę nad literą.  

84. Znam zasady dzielenia wyrazów na sylaby. 

85. Poprawnie dzielę wyrazy na sylaby i przenoszę z jednej linijki do następnej. 

86. Wyjaśniam, czym jest akcent wyrazowy i zdaniowy.  

87. W podanych wyrazach  zaznaczam sylabę akcentowaną. 

88. Znam zasady poprawnej pisowni wyrazów z u, ó, rz, ż, h, ch oraz stosuję je w 

praktyce. 

89. Podaję wyjątki od poznanych zasad ortograficznych. 

90. Znam zasady pisowni wielka i małą literą. 

 

TWORZENIE  WYPOWIEDZI  

Kartka z pozdrowieniami i życzeniami 

1. Zapisuję poprawnie adres odbiorcy 

2. Zapisuję nazwę miejscowości i datę.  

3. Redaguję treść kartki zgodną z poleceniem. Stosuję i poprawnie zapisuję zwroty 

grzecznościowe. 

4. Stosuję zwroty do adresata adekwatne do jego wieku. 

Pamiętnik, dziennik, blog 

1. Wymieniam cechy pamiętnika i dziennika, wskazuję podobieństwa  i różnice. 

2. Wyjaśniam, czym jest blog. 

3. Na początku zapisu zamieszczam datę. 

4. Stosuję narrację pierwszoosobową, słownictwo nazywające uczucia. 

5. Stosuję zróżnicowane typy wypowiedzeń. 

Opis postaci 

1. Wymieniam elementy kompozycyjne opisu postać. 

2. W opisie stosuję akapity. 

3. Opisuję wzrost, sylwetkę, twarz, oczy, nos, włosy, ubranie postaci. 

4. Posługuję się słownictwem opisującym i oceniającym. 

5. W zakończeniu opisu dokonują oceny postaci. 

 

Opis przedmiotu 

1. Wymieniam elementy kompozycyjne opisu przedmiotu. 

2. W opisie stosuję akapity. 

3. Opisuję wielkość, kształt, kolor, materiał, tworzywo, powierzchnię. 

4. Posługuję się słownictwem opisującym i oceniającym. 

5. W zakończeniu opisu dokonują oceny przedmiotu. 

 



List prywatny 

1. Wyjaśniam, czym jest list i  w jakim celu się nim posługujemy. 

2. Redaguję list zawierający: miejscowość i datę, zwrot do adresata, treść listu 

podzieloną na wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz podpis. 

3. Wyjaśniam, czym jest i jaką funkcję pełni postscriptum. 

4. Poprawnie zapisuję adres. 

5. Stosuję i poprawnie zapisuję zwroty grzecznościowe. 

Ogłoszenie 

1. Wyjaśniam, w jakim celu posługujemy się ogłoszeniem. 

2. Wyjaśniam, dlaczego ogłoszenie zalicza się do tekstów użytkowych. 

3. Redaguję ogłoszenie na zadany temat, stosując zwięzły, rzeczowy język. 

4. W napisanym ogłoszeniu zamieszczam niezbędne informacje oraz kontakt. 

Zaproszenie 

1. Redaguję zaproszenie zgodne z poleceniem zawierające informacje o nadawcy, 

odbiorcy, dacie, miejscu i nazwie uroczystości.  

2. Stosuję i poprawnie zapisuję zwroty grzecznościowe.  

3. Stosuję zwroty perswazyjne. 

4. Poprawnie zapisuję datę i godzinę. 

5. W zaproszeniu zamieszczam krótką informację o programie uroczystości lub 

towarzyszących jej atrakcjach. 

Notatka 

1. Wyjaśniam, czym jest notatka i w jakim celu się nią posługujemy. 

2. Wymieniam różne rodzaje notatek. 

3. Redaguję notatkę w formie streszczenia, schematu, tabeli, planu. wykresu. 

4.  Wybieram z tekstu najważniejsze informacje. 

Opowiadanie z dialogiem 

1. Wyjaśniam, na czym polega trójdzielność w budowie opowiadania. Wyjaśniam, jakie 

informacje znajdują się we wstępie, w rozwinięciu i w zakończeniu. 

2. Nadaję opowiadaniu tytuł. 

3. Stosuję konsekwentnie wybrany typ narracji.  

4. Stosuję słownictwo wskazujące na następstwo zdarzeń. 

5. Wprowadzam do opowiadania krótki dialog. 

6. Poprawnie zapisuję dialog. 

 

Plan wydarzeń 

1. Wyjaśniam, czym jest plan wydarzeń i w jakim celu się nim posługujemy. 

2. Wyodrębniam najważniejsze wydarzenia w tekście i porządkuję je chronologicznie. 

3. Redaguję plan ramowy i szczegółowy. 

4. Na podstawie planu redaguję tekst.  

5. Stosuję poprawny układ graficzny planu szczegółowego i ramowego. 



Podziękowanie 

1. Wymieniam elementy kompozycyjne podziękowania pisemnego. 

2. Dostosowuję styl podziękowania do adresata. 

 

SAMOKSZTAŁCENIE.  

1. Doskonalę ciche i głośne czytanie;   

2. Korzystam z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzę wiadomości, 

selekcjonuję informacje;   

3. Znam i stosuję zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (np. w bibliotekach 

szkolnych oraz on-line);   

4. Korzystam ze słowników ogólnych języka polskiego, także specjalnych, oraz słownika 

terminów literackich;   

5. Poznaję życie kulturalne swojego regionu;   

6. Rozwijam umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami 

internetowymi i wykorzystuję te umiejętności do prezentowania własnych 

zainteresowań.    

 

 

 

 

 

 


