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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 z języka polskiego Magdalena Haligowska 

IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 
 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  

1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 

10 czerwca 2015 r. (poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

 

2. Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne.  

3. Podstawa Programowa.  

 

Nauczanie języka polskiego odbywa się według programu: 

- zakres podstawowy i rozszerzony: wydawnictwa Operon, seria „Ciekawi świata”, numery dopuszczenia 

programów nauczania: 514/1/2012/2015, 514/3/2013, 514/5/2014/2017) 

 

1. Formy aktywności uczniów i ich waga:   

formy aktywności waga 

Praca klasowa  3  

Sprawdziany  3  

Kartkówki (około 15 min.)  2  

Odpowiedź ustna  2  

Praca na lekcji  1  

Zadanie domowe  1  

Aktywność  1  

 

 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia 

 

Ocena niedostateczna (1) 

  Uczeń:  

 nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 

 nie interesuje się przebiegiem zajęć; 

 nie uczestniczy w lekcji;  

 opuszcza prace klasowe; 

 nie przygotowuje zadań domowych; 

 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń: 

 ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej; 

https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-oraz-przeprowadzania-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkolach-publicznych/rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-oraz-przeprowadzania-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkolach-publicznych/#rozporzadzenie-w-sprawie-warunkow-i-sposobu-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-oraz-przeprowadzania-sprawdzianow-i-egzaminow-w-szkolach-publicznych
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 pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;  

 rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe; 

 sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie; 

 rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, 

obyczaju oraz obrazu kultury materialnej; 

 odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym; 

 wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;  

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 dostrzega niektóre typy błędów językowych; 

 przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;  

 aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę. 

 

Ocena dostateczna (3) 

Uczeń: 

 ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej; 

 zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego 

interpretację; 

 wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 

 selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie; 

 przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz 

obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;  

 odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy 

porównawczej; 

 wykorzystuje znalezione informacje; 

 przeprowadza analizę źródeł informacji; 

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 dostrzega różne typy błędów językowych; 

 przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 redaguje teksty własne i cudze; 

 aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić; 

 odróżnia fakty od opinii. 

 

Ocena dobra (4) 

Uczeń: 

 ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w 

typowych sytuacjach; 

 dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;  

 sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;  

 rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania 

wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym; 

 samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury; 

 znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia różne 

typy błędów językowych;  
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 określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym 

perswazyjną); 

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

 aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy; 

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie. 

 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń: 

 ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych 

sytuacjach problemowych; 

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

 sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski; 

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór; 

 sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas 

powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, 

filozoficznym i artystycznym; 

 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury; 

 odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je 

interpretuje; 

 zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury; 

 samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności 

wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

 określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną, 

poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

 aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;  

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami; 

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

 

Ocena celująca (6) 

Uczeń: 

 ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych 

trudnych sytuacjach problemowych; 

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

 sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;  

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór; 

 bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas 

powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, 

filozoficznym i artystycznym;  

 zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia; 

 samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury; 

 zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach 

problemowych; 
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 odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je 

interpretuje; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności 

wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

 określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną, 

poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane 

formy wypowiedzi; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

 aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich 

uzasadnienie; 

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;  

 samodzielnie rozwija swoje zainteresowania; 

 potrafi swoją wiedzą zainteresować innych; 

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych. 

 

 

ZASADY OCENIANIA 
 

Zadania z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek oceniane są punktowo, o ogólnej ocenie 

decyduje suma zdobytych punktów.  

 

Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek oraz prac  

klasowych:  

• 0 - 49%      możliwych do zdobycia punktów   = ocena niedostateczna  

• 50 – 59%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dopuszczająca  

• 50 – 74%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dostateczna  

• 75 – 89%   możliwych do zdobycia punktów   =  ocena dobra  

• 90 – 100% możliwych do zdobycia punktów   =  ocena bardzo dobra  

 

W przypadku prac obejmujących duże partie materiału, bądź zawierających materiał spoza podręcznika, 

uzyskanie 100% możliwych do zdobycia punktów może zostać nagrodzone oceną celującą.  

 

Wyniki sprawdzianów przekrojowych typu maturalnego ocenianych w punktach są przeliczane na oceny 

według następującej skali:  

• 0 – 29 % możliwych do zdobycia punktów = ocena niedostateczna 

• 30 – 49% możliwych do zdobycia punktów = ocena dopuszczająca 

• 50 – 74% możliwych do zdobycia punktów = ocena dostateczna 

• 75 – 90%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

• 91 – 100% możliwych do zdobycia punktów = ocena bardzo dobra. 

 

Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej z j. polskiego jest średnia ważona 

obliczona w następujący sposób:   

2. Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

 w hierarchii ocen.   

3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:   
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średnia stopień 

0;1,75) niedostateczny  

1,75;2,75) dopuszczający  

2,75;3,75) dostateczny  

3,75;4,75) dobry  

4,75;5,75) bardzo dobry  

 

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę sugeruje się powyższą tabelą, jednak zgodnie z WO, to 

nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie. 

 


