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Marek Styś 
 

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego 

 IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie  
 

Nauczanie języka polskiego odbywa się według programu Wydawnictwa Operon (klasy trzecie 

po gimnazjum) oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego (klasy pierwsze, drugie i trzecie 

po szkole podstawowej): „Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum” Barbara Pałasz; nr dopuszczenia 

1022/1/2019; 1022/2/2019 
 

1. Formy aktywności uczniów i ich waga 
 

Formy aktywności  Waga 

Rozprawka maturalna 2 

Sprawdzian wiedzy z literatury  2 

Test czytania ze zrozumieniem 1 

Czytanie lektur szkolnych 1 

Odpowiedź ustna 1 

Praca na lekcji (aktywność) 1 

Prace domowe  1 

  

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje 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 50%,  

– wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków. 

Ocenę dostateczną otrzymuje 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 ustnych powyżej 60%, 

– zna podstawowe pojęcia literaturoznawcze i językoznawcze. 

Ocenę dobrą otrzymuje 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 uczeń, który: 
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– 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 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. 
 

2. 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 – 50%     możliwych do zdobycia punktów   = ocena niedostateczna  

• 51 – 60%   możliwych do zdobycia punktów   = ocena dopuszczająca  

• 61 – 70%   możliwych do zdobycia punktów   = ocena dostateczna  

• 71 – 84%   możliwych do zdobycia punktów   = ocena dobra  

• 85 – 94% możliwych do zdobycia punktów   = ocena bardzo dobra 

• 95 – 100% możliwych do zdobycia punktów   = ocena celująca 
 

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

średnia ważona obliczona w ten sposób, że każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się 

liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen w następujący sposób: 

Średnia  Stopień  

0–1,70 niedostateczny 

1,71–2,70) dopuszczający 

2,71–3,70) dostateczny 

3,71–4,70) dobry 

4,71–5,50) bardzo dobry 

5,51–6,00) celujący 

Wystawiając ocenę, nauczyciel sugeruje się powyższą tabelą, jednak nie w sposób 

„mechaniczny”. Podejmując ostateczną decyzję o ocenie, nauczyciel bierze pod uwagę także 

postawę ucznia wobec przedmiotu, np. frekwencję na lekcjach. 


