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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Dominik Nykiel 

 IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie   
  

 

Nauczanie JĘZYKA POLSKIEGO odbywa się według programu:  

- zakres podstawowy i rozszerzony: wydawnictwo OPERON (seria: „Ciekawi świata”) 514/1/2012/2015, 

514/2/2012/2015, 514/3/2013, 514/4/2013 – dla trzyletniego liceum;  

oraz 

- zakres podstawowy i rozszerzony: GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, seria „Sztuka wyrazu”,  

Program nauczania języka polskiego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum”,  

Barbara Pałasz; nr dopuszczenia 1022/1/2019; 1022/2/2019; 1022/3/2020; 1022/4/2020. 1022/5/2021 – dla 

czteroletniego liceum.  

 

Formy aktywności uczniów i ich waga:   

 

Formy aktywności waga 

Praca klasowa (rozprawka typu maturalnego) 3 

Odpowiedź ustna  3 

Aktywność na lekcji (np. ocena z „plusów”/”minusów”)  3 

Praca klasowa (czytanie ze zrozumieniem – część I arkusza maturalnego) 2 

Sprawdziany z epok i z lektur 2 

Kartkówki (około 15 min.)  2 

Zadanie domowe (rozprawka typu maturalnego) 2 

Recytacja 2 

Praca na lekcji (np. ocena z „plusów”/”minusów”) 1 

Zadanie domowe  1 

Aktywność pozaprzedmiotowa, np. Kino Młodego Konesera, udział w 

imprezach/uroczystościach szkolnych itp.   
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Kryteria oceniania osiągnięć ucznia 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje ją uczeń, który:  

• nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 

• nie interesuje się przebiegiem lekcji; 

• nie uczestniczy w lekcji; 

• opuszcza prace klasowe/sprawdziany 

• nie przygotowuje zadań domowych; 

• wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu (np. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub robi 

to niesystematycznie, nie przynosi żadnych materiałów itp.); 

• unika zajęć z przedmiotu; 

• nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje ją uczeń, który:  

• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania; 

• wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności; 

• zna i rozumie najprostsze pojęcia literaturoznawcze i językoznawcze; 

• osiąga wyniki prac pisemnych i odpowiedzi ustnych powyżej 30% 

• wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje ją uczeń, który:  

• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; 

• samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; 

• osiąga wyniki z prac pisemnych i odpowiedzi powyżej 50%; 

• zna podstawowe pojęcia literaturoznawcze i językoznawcze. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje ją uczeń, który:  

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; 

• zna i rozumie podstawowe pojęcia literaturoznawcze i językoznawcze; 

• potrafi odczytać sensy przenośne tekstów literackich; 

• osiąga wyniki prac pisemnych i odpowiedzi ustnych powyżej 70%; 

• samodzielnie interpretuje teksty prozatorskie.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje ją uczeń, który: 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; 

• potrafi odczytać sensy przenośne tekstów literackich; 

• poprawnie posługuje się językiem literaturoznawczym i językoznawczym; 

• samodzielnie interpretuje teksty prozatorskie i poetyckie; 

• osiąga wyniki prac pisemnych i odpowiedzi powyżej 85%.  

 

Ocenę celującą otrzymuje ją uczeń, który: 

• w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; 

• wykazuje się pomysłowością i oryginalnością w interpretacji literatury; 

• startuje w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

• potrafi samodzielnie prowadzić interpretację porównawczą tekstów literackich; 

• z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. 

 

 

ZASADY OCENIANIA  

 

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

suma zdobytych punktów.  

 

Zadania pisemne typu maturalnego (rozprawki maturalne) oceniane są punktowo (wg kryteriów 

maturalnych), o ogólnej ocenie decyduje suma zdobytych punktów (0 – 50 punktów).  
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1. Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku oceny wypracowań typu maturalnego (uczniowie 

nie piszą innych wypracowań) 

 

PUNKTY – PROCENTY - OCENA   

50  100%  bardzo dobry 

48-49  96%-99% - bardzo dobry 

46-47  92%-95% + dobry 

43-45  86%-91% dobry 

40-42  80%-85% - dobry 

37-39  74%-79% + dostateczny 

33-36  66%-73%  dostateczny 

30-32  60%-65% - dostateczny 

27-29  54%-59% + dopuszczający 

23-26  46%-53% dopuszczający 

20-22  40%-45% - dopuszczający 

0-19  0%-39%  niedostateczny 

 

1. Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku oceny testów czytania ze zrozumieniem, które są 

elementem (pierwszą częścią) arkusza maturalnego (0-20 punktów).  

PUNKTY – PROCENTY - OCENA  

20   100%  bardzo dobry 

19   95%  – bardzo dobry 

18   90%  + dobry 

17   85%  dobry 

16   80%  - dobry 

15   75%  + dostateczny 

14   70%  dostateczny 

13   65%  - dostateczny 

12   60%  + dopuszczający 

11  55%  dopuszczający 

10   50%  - dopuszczający 

0-9   0-45%  niedostateczny 

 

  

2. Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku pozostałych prac pisemnych, sprawdzianów, 

kartkówek i testów:  

• 0 - 39%      możliwych do zdobycia punktów   = ocena niedostateczna  

• 40 – 49%   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  

   

*Nauczyciel zastrzega sobie w tym przypadku możliwość stosowania ocen połówkowych (plusów i minusów) 

przy ocenie.  
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W przypadku prac obejmujących duże partie materiału (np. obszerna rozprawka maturalna wyróżniająca się 

dogłębną analizą problemu), bądź zawierających materiał spoza podręcznika, uzyskanie 100% możliwych do 

zdobycia punktów może zostać nagrodzone oceną celującą.  

   

3. Inne zasady regulujące pracę na lekcji i w domu: 

- uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz uzupełniać go w razie nieobecności; 

- uczeń może zgłosić w semestrze bez podania przyczyny 2 razy NP (nieprzygotowanie do odpowiedzi) oraz 

2 razy BZ (brak zadania lub brak zeszytu, gdy było w nim zadanie); 

- NP i BZ należy zgłosić przed lekcją lub na początku lekcji; 

- zgłoszenie NP nie zwalania z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, testów, kartkówek lub 

wypracowań/rozprawek;  

- uczeń może być zwolniony z pytania lub sprawdzania prac domowych w przypadku zdarzeń losowych,  

o których uczeń lub rodzic (opiekun prawny) poinformuje nauczyciela przed lekcją;  

- aktywność oraz pracę na lekcji i w domu ocenia nauczyciel, wpisując odpowiednio „+” lub „-” na osobnej 

liście, która jest do wglądu uczniów i rodziców (opiekunów prawnych), a następnie wpisuje je do e-dziennika;  

- „+” i „-” są przeliczane na ocenę w następujący sposób:  

          bardzo dobry                 dobry                 dostateczny                 dopuszczający                niedostateczny 

- ocenę niedostateczną (z wszelkich obszarów pracy uczniowskiej) można poprawić w terminie do dwóch 

tygodni; natomiast ocenę niedostateczną z obszaru praca na lekcji i w domu, uczeń może poprawić tylko  

w formie rozprawki maturalnej, której temat przydziela nauczyciel; 

- za brak podręcznika (może być jeden na dwie osoby) uczeń/uczniowie otrzymuje/otrzymują  „-” za pracę na 

lekcji; 

- za brak lektury (jedna na ucznia) uczeń otrzymuje „-” za pracę na lekcji; 

- za brak zeszytu – w przypadku, gdy nie było zadania, uczeń otrzymuje „-” za pracę na lekcji; 

- za brak zeszytu - w przypadku, gdy było zadanie, a uczeń nie zgłosił BZ - otrzymuje ocenę niedostateczną 

za pracę w domu; 

- za nieznajomość omawianej lub omówionej już lektury uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;  

- minimum trzy następujące po sobie dni nieobecności oraz wypadki losowe zwalniają ucznia z uzupełnienia 

zeszytu przedmiotowego w pierwszy dzień po przyjściu do szkoły; 

- jeśli uczeń nie pisał zapowiedzianego sprawdzianu, testu, rozprawki, kartkówki, musi napisać go w terminie 

do dwóch tygodni od daty pierwszego terminu; zaniedbanie tego wiąże się z oceną niedostateczną z adnotacją 

„NIE PISAŁ”;  

- jeśli uczeń nie stawi się na zapowiedziany sprawdzian, test, rozprawkę, kartkówkę, a jego nieobecność nie 

jest wynikiem całodniowej lub dłuższej nieobecności i nie została wcześniej usprawiedliwiona  (przez ucznia, 

wychowawcę, rodzica lub opiekuna prawnego), otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy; 

- jeśli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną (ze sprawdzianu, testu, rozprawki, kartkówki, odpowiedzi) może 

ją poprawić do dwóch tygodni od oddania pracy /od odpowiedzi; 

- ocena pracy pisemnej w drugim terminie nie podlega poprawie; 

- w przypadku poprawiania prac pisemnych i odpowiedzi ustnych, brana jest pod uwagę wyższa ocena; 

- w kl. 1 i 2 (i 3 – w przypadku 4-letniego liceum) uczniowie mogą wybrać 1 dzień w tygodniu bez pytania na 

semestr; w klasie maturalnej nie ma dnia bez pytania;  

+ + + + + + + - + + - - + - - - - - - - 
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- w przypadku niesamodzielnej pracy podczas sprawdzianów nauczyciel odbiera pracę i wpisuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy.  

 

4. Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej z  języka polskiego jest 

średnia ważona obliczona w następujący sposób:   

Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.   

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:   

średnia  stopień  

0 – 1,75 niedostateczny  

1,76 – 2,4 dopuszczający  

2,5 – 3,4 dostateczny  

3,5 – 4,4 dobry  

4,5 – 5,4 bardzo dobry  

powyżej 5,5 celujący 

 

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

nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie. Ocena śródroczna (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 oraz zajęć pozalekcyjnych.  

*Jeżeli wprowadzone zostanie nauczanie zdalne, nauczyciel zrezygnuje z obligatoryjnego obowiązku 

przeprowadzania zadań klasowych i sprawdzianów wiedzy.  

 

 

 

 


