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Agata Celtner 

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego 

IV Liceum Ogólnokształcące 

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 

 

1. Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne. 

 

2. Podstawa Programowa. 

 

Nauczanie JĘZYKA POLSKIEGO odbywa się według programu: 

• dla czteroletniego liceum 

„Sztuka wyrazu. Program nauczania języka polskiego w czteroletnim 

liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum” autorstwa 

Barbary Pałasz; nr dopuszczenia 1022/1/2019; 1022/2/2019. 

4. Formy aktywności uczniów i ich waga: 

Formy aktywności Waga 

Praca klasowa typu maturalnego* 

 

4 

Praca klasowa typu maturalnego** 3 

Sprawdziany (z lektur/ wiedzy 

teoretycznoliterackiej, powtórkowe- 

maturalne) 

3 

Notatka syntetyzująca ( Nowa 
Matura)-pisana osobno 

2 

Kartkówki ( 15-20 min.) 2 

Odpowiedź ustna 2 

Wypowiedź ustna o charakterze 
maturalnym 

3 

Aktywność na lekcji 1 

Zadania domowe ( wypracowania) 2 

Zadania domowe ( inne) 1 

Projekty/referaty/prezentacje 2 

Recytacja 1 

Aktywność pozalekcyjna 1 

Aktywność wynikająca z 
zaangażowania semestralnego 

związanego z bardzo wysoką 

frekwencją na zajęciach 

2 
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Sprawdziany pisane w trakcie nauki 

zdalnej 

2 

Matury próbne wynik procentowy 

*wypracowanie maturalne /300 słów- matura 2023/2024, 400 słów -

matura od 2025 roku/ 

 ** zestaw zadań teoretycznoliterackich -część 1- Język polski w użyciu, 

cześć 2 – test historycznoliteracki / Nowa Matura/; 

 5. Zasady oceniania: 

 

Zadania z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, wypracowań 

pisanych w domu oceniane są punktowo, o ogólnej ocenie decyduje 

suma zdobytych punktów. 

 

Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku sprawdzianów, kartkówek 

oraz prac klasowych, wypracowań pisanych w domu: 

 

• 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 

 W przypadku prac pisemnych obejmujących duże partie materiału bądź 

zawierających materiał spoza podręcznika, uzyskanie 100% możliwych do 

zdobycia punktów może zostać nagrodzone oceną celującą. 

 

Wyniki prac klasowych 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 – 89% możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

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

 

6.Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny semestralnej i   

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. Średniej ważonej 

przyporządkowuje się ocenę szkolną w następujący sposób: 

średnia  stopień 

0- 1,75  niedostateczny 

1,76- 2,59 dopuszczający 
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2,60- 3,59  dostateczny 

3,60- 4,59 dobry 

4,60- 5,5 bardzo dobry 

Powyżej 5,5 i laureaci 

olimpiad, konkursów  
celujący 

 

Uwaga: Nauczyciel wystawiając ocenę, sugeruje się powyższą tabelą, 

jednak zgodnie z WO  to nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o 

ocenie. Wpływ na stopień końcowy ma również praca na miarę swoich 

możliwości bądź jej zaniechanie, a także zaangażowanie w przebieg 

zajęć. 

7.Kryteria oceniania osiągnięć ucznia: 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej, 

-nie interesuje się przebiegiem zajęć, 

- nie uczestniczy w lekcji, 

- opuszcza prace klasowe; wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu 

(np. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub robi to niesystematycznie, nie 

przynosi żadnych materiałów itp.), 

-nie zna treści i problematyki lektur wskazanych w podstawie programowej, 

-nie przygotowuje zadań domowych, 

-nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

– ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem 

nauczania, 

– wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

-pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej, 

– zna i rozumie najprostsze pojęcia literaturoznawcze i językoznawcze, 

- popełnia częste błędy językowe w swoich wypowiedziach, 

– wykazuje chęć współpracy w celu uzupełnienia braków. 
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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, 

- zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej, 

 -czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza  

częściową jego interpretację, 

-popełnia błędy językowe podczas wypowiedzi, 

– 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, 

- dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej, 

-w jego wypowiedziach pojawiają się drobne usterki językowe, 

- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go, 

– samodzielnie interpretuje teksty prozatorskie. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

– w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania, 

– potrafi odczytać sensy przenośne tekstów literackich, 

- szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej, 

- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje, 

– poprawnie posługuje się językiem literaturoznawczym i językoznawczym, 

– samodzielnie interpretuje teksty prozatorskie i poetyckie. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

– w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania, 

– wykazuje się pomysłowością i oryginalnością w interpretacji literatury, 
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- szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie 

programowej, 

-wykazuje się znajomością tekstów literackich spoza podstawy programowej, 

-posiada rozległą wiedzę na temat różnych tekstów kultury i chętnie się nią 

dzieli na zajęciach lekcyjnych,  

- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje, 

-posługuje się precyzyjnym językiem i bogatym słownictwem, 

– startuje w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

– potrafi samodzielnie prowadzić interpretację porównawczą tekstów 

literackich, 

– z zaangażowaniem uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. 

8. Informacje dodatkowe: 

-Priorytetowe w ocenie są sprawdziany podsumowujące materiał z danej 

epoki literackiej, prace klasowe typu maturalnego, sprawdziany czy 

kartkówki z lektur/obowiązkowych/, sprawdziany powtórkowe przed 

maturą. Jeśli uczeń nie zaliczy którejś z tych prac, ma obniżoną o stopień 

ocenę półroczną/roczną. 

- Uczeń ma prawo do jednego w półroczu, zgłoszonego na początku lekcji 

nieprzygotowania do wypowiedzi ustnej i jednego (zgłoszonego 

wcześniej) braku zadania domowego, braku podręcznika, braku lektury. 

/ adnotacja nie  dotyczy zadania w formie wypracowania/  

-Jeśli uczeń unika lekcji, nie stawia się na ustalony termin poprawy pracy 

kontrolnej, nauczyciel może podjąć decyzję o braku możliwości poprawy 

oceny. Jeśli jest to ważna praca klasowa, w tym powtórka maturalna, 

nauczyciel może również zobligować ucznia do jej poprawy na pierwszej 

lekcji, na której uczeń się pojawi, ewentualnie traktować to podejście jako 

drugi termin (czyli bez możliwości poprawy). 

- Uczeń ma obowiązek zaliczenia każdej pracy pisemnej w jednym z dwóch 

uzgodnionych z nauczycielem terminów, a niedopełnienie tego obowiązku 

skutkuje oceną niedostateczną z adnotacją (N). 

- Trzy plusy za „aktywność” są równoznaczne z oceną bardzo dobrą, 

natomiast trzy minusy (np. za brak notatek z lekcji, brak podręcznika, brak 

lektury) z oceną niedostateczną. 

- Poprawie podlegają jedynie oceny niedostateczne (z wszelkich obszarów 

pracy uczniowskiej poza sprawdzianami lub kartkówkami sprawdzającymi 

znajomość przeczytanej lektury obowiązkowej, te są pisane tylko raz). 

-Nauczyciel uwzględnia w ocenie ucznia  opinię poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, orzeczenie do kształcenia specjalnego- uczeń wówczas jest 

oceniany według takich kryteriów i dostosowań, jakie stosuje się na maturze  

dla uczniów posiadających wyżej wymienioną opinię lub orzeczenie . 
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 W przypadku tej grupy uczniów stosuje się indywidualizację oceniania w 

zależności od zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

- Uczeń ma obowiązek systematycznego „zdobywania” ocen, nie ma 

możliwości zaliczania w miesiącu klasyfikacji zaległych prac pisemnych 

celem podwyższania oceny na wyższą niż ta przewidywana na koniec 

roku/półrocza (w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może podjąć inną 

decyzję). 

10.Nauczanie zdalne 

W przypadku konieczności realizacji zajęć z języka polskiego w formie zdalnej 

ulegnie zmianie forma sprawdzania wiedzy teoretycznoliterackiej, nie będzie 

typowych sprawdzianów i kartkówek. Sprawdzanie tej części wiedzy  będzie 

konstruowane w taki sposób  przez nauczyciela, aby zminimalizować lub 

wykluczyć niesamodzielność pracy uczniów. Jeżeli zaistnieje konieczność 

przeprowadzenia sprawdzianu w takiej formie, jego waga będzie obniżona. 

Pozostałe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności będą nadal 

obowiązywały, z tym, że ich forma będzie dostosowana do możliwości 

edukacji zdalnej.   

 


