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Nauczanie odbywa się według programów:  

➢ Ciekawi świata Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON (zakres 

podstawowy i rozszerzony). Numery dopuszczenia: 514/4/2013/2016,    

514/5/2014/2017, 

➢ Sztuka wyrazu Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (zakres 

podstawowy i rozszerzony). Numery dopuszczenia: 1022/1-2/2019, 

1022/3-4/2020.  

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia 

 

Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń: 

1. nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej; 

2. nie interesuje się przebiegiem zajęć; 

3. nie uczestniczy w lekcji; 

4. opuszcza prace klasowe; 

5. nie przygotowuje zadań domowych; 

6. nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych. 

 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń: 

1. ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w 

podstawie programowej; 

2. pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej; 

3.  czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą 

nauczyciela; 

4. rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo skutkowe; 

5. sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie; 



6. rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na 

podstawie konwencji stylu, obyczaju oraz obszaru kultury materialnej; 

7. odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym; 

8. wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje; 

9. posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej; 

10.  dostrzega niektóre typy błędów językowych; 

11.  przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie 

ustnej i pisemnej; 

12.  redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne; 

13.  aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę. 

 

Ocena dostateczna (3) 

Uczeń: 

1. ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie 

programowej; 

2. zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

3. czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza 

chociaż fragmentaryczną jego interpretację; 

4. wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe; 

5. selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie; 

6. przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie 

konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) określonej 

epoce literackiej; 

7. odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, 

dokonuje ich wspólnej analizy porównawczej; 

8. wykorzystuje znalezione informacje; 

9. przeprowadza analizę źródeł informacji; 

10.  posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej; 

11.  dostrzega różne typy błędów językowych; 

12.  przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

13.  redaguje teksty własne i cudze; 

14.  aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić; 

15.  odróżnia fakty od opinii. 

 

 

 



Ocena dobra (4) 

Uczeń: 

1. ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie 

programowej, posługuje się nimi w typowych sytuacjach; 

2. dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej; 

3. czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go; 

4. sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo- skutkowe; 

5. hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie; 

6. rozpoznaje (na podstawie konwencji stylu, obyczaju oraz obrazu kultury 

materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego 

powiązania z kontekstem historycznym; 

7. samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury; 

8. znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych nie tylko pisanych 

źródłach; 

9. przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

10.  sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od 

sytuacji komunikacyjnej; 

11.  rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, 

rozpoznaje i poprawia różne typu błędów językowych; 

12.  określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, 

ekspresywną, impresywną - w tym perswazyjną); 

13.  samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej                    

i pisemnej; 

14.  sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

15.  aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać 

najważniejsze tezy; 

16.  odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie. 

 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń: 

1. ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych; 

2. szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej; 

3. czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje; 

4. sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo- skutkowe i wyciąga 

wnioski; 



5. hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, 

uzasadnia swój wybór; 

6. 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; 

7. samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury; 

8. odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych nie tylko pisanych 

źródłach, samodzielnie je interpretuje; 

9. zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury; 

10.  samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne; 

11.  przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

12.  sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od 

sytuacji komunikacyjnej; 

13.  rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, 

poprawności i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne 

typy błędów językowych; 

14.  określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, 

impresywną- w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i 

społeczną); 

15.  samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i 

pisemnej; 

16.  sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

17.  aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać 

najważniejsze tezy; 

18.  odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi 

poglądami; 

19.  aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

 

 

Ocena celująca (6) 

Uczeń:  

1. ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, 

posługuje się nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych; 

2. szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej; 

3. czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go 

interpretuje; 



4. sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo- skutkowe i wyciąga 

wnioski; 

5. hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, 

uzasadnia swój wybór; 

6. 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; 

7. zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia; 

8. samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego 

tekstu kultury; 

9. zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę 

w różnych sytuacjach problemowych; 

10.  odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych nie tylko pisanych 

źródłach, samodzielnie je interpretuje; 

11.  przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

12.  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; 

13.  określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, 

impresywną- w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną; 

14.  samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i 

pisemnej, stosując zróżnicowane formy wypowiedzi; 

15.  sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

16.  aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać 

najważniejsze tezy i ich uzasadnienie; 

17.  odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi 

poglądami, wyciąga wnioski; 

18.  samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;  

19.  potrafi swoją wiedzą zainteresować innych; 

20.  aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach 

pozaszkolnych. 

 

Zasady oceniania  

 

Zadania z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek oceniane są punktowo,    

a o ogólnej ocenie decyduje suma zdobytych punktów. Ocenie kryterialnej 

(punktowej) podlegają również wypracowania maturalne.  



 

 

Obowiązująca skala ocen prac pisemnych: 

➢ niedostateczny 40-30% 

➢ dopuszczający 50% (40%- trudniejsze formy sprawdzianów) 

➢ dostateczny 70-55% 

➢ dobry 85-75% 

➢ bardzo dobry 100-90% 

➢ celujący 100% (zadania o podwyższonym stopniu trudności) 

 

 

Inne zasady regulujące pracę na lekcjach i w domu: 

• uczeń ma prawo do jednego w półroczu, zgłoszonego na początku lekcji 

nieprzygotowania do wypowiedzi ustnej (obejmującej zagadnienia             

z trzech ostatnich tematów zajęć) i jednego (zgłoszonego wcześniej) 

braku zadania domowego; każde kolejne skutkują oceną niedostateczną; 

bieżące nieprzygotowanie nie dotyczy maturzystów, 

• uczeń ma obowiązek zaliczenia każdej kontrolnej pracy pisemnej             

w jednym z dwóch terminów ustalonych z nauczycielem,                                  

a niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną                      

z adnotacją (N); zasada ta nie dotyczy niezapowiedzianych kartkówek              

z bieżących zagadnień (trzech ostatnich tematów lekcji), 

• trzy plusy z obszaru „aktywność” są równoznaczne z oceną bardzo dobrą, 

natomiast trzy minusy (np. za brak notatek z lekcji) z oceną 

niedostateczną, 

• poprawie podlegają jedynie oceny niedostateczne (z wszelkich obszarów 

pracy uczniowskiej), oprócz jedynek otrzymanych za kartkówki 

powtórzeniowe w klasach maturalnych (pisane jednorazowo przez 

każdego ucznia).  

 

Ocena półroczna (roczna) obejmuje wszelkie przejawy aktywności ucznia. 

Wpływ na stopień końcowy ma również praca na miarę swoich możliwości bądź 

jej zaniechanie, a także zaangażowanie w przebieg zajęć.  

 

 

 

 



W sytuacji kontynuacji nauczania zdalnego wybrane sprawdziany wiedzy i 

umiejętności zostaną przeprowadzone online w określonym z góry przedziale 

czasowym. Uczniowie zobowiązani będą przesłać prace na wskazany przez 

nauczyciela adres e-mail. Te z nich, które dotrą później, nie zostaną ocenione. 

Możliwe będzie w takiej sytuacji ponowne przystąpienie do napisania innej 

wersji sprawdzianu obejmującego ten sam zakres materiału.  


