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Pokrywka Justyna  

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

  z języka polskiego  

 IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 

 

 

 Formy aktywności uczniów i ich waga: 

 
Formy aktywności Waga 

Wypracowanie klasowe 3 

Sprawdziany / testy 3 

Kartkówki (15 – 20 min.) 2 

Odpowiedź ustna  2 

Próbne egzaminy ogólnoszkolne % 

Testy i wypracowania maturalne 4 

Zadanie domowe 1 

Praca na lekcji samodzielna 2 

Praca na lekcji w grupie 1 

Aktywność 1 

Sprawdziany zdalne * 1 

Nieprzygotowanie do zajęć 1 

 

* W sytuacji nauczania zdalnego, jeśli uczeń zdobył właściwą liczbę ocen, rezygnuje się z 

tradycyjnych form sprawdzianów szczególnie tych przeprowadzanych online. Jeżeli jednak 

uczeń nie zdobył właściwej liczby ocen dopuszcza się możliwość przeprowadzenia takiego 

sprawdzianu, jednakże z wagą równą 1.   

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia 

 Ocena niedostateczna (1)  

 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;  
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Ocena dopuszczająca (2) 

Otrzymuje ją uczeń, który:  

• ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie 

programowej; 

• 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) 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

• 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) 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

• ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się 
nimi w typowych sytuacjach; 
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• 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; 

• 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)  

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 

• 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; 
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• 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) 

Otrzymuje ją uczeń, który: 

 

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

w różnych trudnych sytuacjach problemowych (w tym laureat olimpiady); 

• 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; 

• 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.  
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Ocenie mogą podlegać: 

• praca klasowa typu maturalnego; 

• test; 

• sprawdzian; 

• kartkówka; 

• pisemna praca domowa; 

• referat; 

• odpowiedź ustna; 

• udział w dyskusji; 

• praca samodzielna na lekcji; 

• praca w grupach na lekcji; 

• ćwiczenia i zadania praktyczne; 

• prezentacje; 

• udział w projektach; 

• aktywność na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych; 

• wykonanie pomocy dydaktycznych. 

 

Zasady oceniania 
 

1. 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 – 60%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dopuszczająca 

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

• 71 – 90%  możliwych do zdobycia punktów = ocena dobra 

• 91 – 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.  

2. Wyniki sprawdzianów przekrojowych 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. 
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3. Zadania typu maturalnego oceniane są zgodnie z przyjętą punktacją przeliczoną na procenty:   

 

Test Język w użyciu (czytanie ze zrozumieniem) 

PUNKTY % OCENY(waga 4) 

0 – 5  0 – 38 ndst 

6 – 7  46 – 53  dop 

8 – 9  61 – 69  dost 

10 – 11 76 – 84  db 

12 – 13  92 – 100  bdb 

 

Test historycznoliteracki 

PUNKTY % OCENY (waga 4) 

0 – 9  0 – 40  ndst 

10 – 12  45 – 54  dop 

13 – 16  59 – 72  dost 

17 – 19  77 – 84  db 

20 – 22  92 – 100  db 

 

Wypracowanie maturalne 

PUNKTY % OCENY (waga 4) 

0 – 14  0 – 40  ndst 

15 – 19  42 – 54  dop 

20 – 25  57 – 71  dost 

26 – 31  74 – 89  db 

32 – 35  91 – 100  bdb 

 

 

 

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

średnia ważona. 

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco: 

Średnia  Stopień 
0 - 1,70 niedostateczny 

1,71 - 2,4 dopuszczający 

2,5 - 3,4 dostateczny 

3,5 - 4,4 dobry 

4,5 – 5,4 bardzo dobry 

Powyżej 5,5 oraz 

laureaci olimpiad 

celujący 

 

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

nauczyciel podejmuje ostateczną decyzję o ocenie. Zob. poniższe warunki i tryb oceniania 

uczniów. 
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Warunki oceniania uczniów 
 

1. Klasyfikacja z języka polskiego przeprowadzana jest zgodnie z ustaleniami WSO (rozdz. 

8. Statutu Szkoły). 

 

2. Prace klasowe zamykające kolejne działy kształcenia oraz sprawdziany powtórzeniowe 

przygotowujące uczniów klasy czwartej do matury są priorytetowe. Dotyczy to również 
sprawdzianów/kartkówek z lektur obowiązkowych. Jeśli uczeń nie zaliczy któregoś  
z tych zadań, ma obniżoną o stopień ocenę półroczną/roczną. 
 

3. Dłuższe pisemne zadania domowe uczniowie redagują w wyznaczonym terminie  

i oddają w wyznaczonym dniu na kartce kancelaryjnej. Niedostarczenie pracy w 

wyznaczanym czasie skutkuje oceną niedostateczną. Zadania domowe pisane są ręcznie, 

wyjątek – inne zalecenia poradni (dysgrafia), nauczanie online.  

 

4. Uczeń zobowiązany jest przynosić na zajęcia lekcyjne podręczniki oraz lektury (książki). 

Ich brak zostanie odnotowany w dzienniku jako nieprzygotowanie lub  

w przypadku wykorzystania dozwolonej liczby „np.” jako ocena niedostateczna z wagą 1.  

 

5. W przypadku braku zadania (z wyłączeniem zadania wymienionego w pkt 3.), braku 

podręcznika, lektury lub nieprzygotowania uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze 

nieprzygotowanie.  

 

6. Uczeń, który źle zachowuje się na lekcji, zakłóca jej tok i nie reaguje na napomnienia 

nauczyciela otrzymuje wpis do dziennika z uwagą negatywną. Może także otrzymać karne 

zadanie domowe.  

 

Ocenianie uczniów z opiniami z poradni 
 

Nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej i dostosowuje PZO do 

indywidualnych możliwości ucznia, np. zwalnia go z pamięciowego opanowywania tekstu, 

wydłuża czas pisania prac, przyjmuje zadania pisane przy pomocy komputera, ocenia przede 

wszystkim zawartość merytoryczną jego wypracowań.  
 

 

Warunki poprawy wyników  
 

1. Omówienie i poprawa prac pisemnych (wypracowań, testów czytania ze zrozumieniem, 

sprawdzianów, kartkówek) odbywa się na jednej całej godzinie lekcyjnej lub jej części. 

Uczniowie uzgadniają z nauczycielem termin poprawy ocen w terminie do około dwóch 

tygodni od daty oddania i omówienia przez nauczyciela danej pracy kontrolnej. 

 

2. Poprawa oceny z odpowiedzi ustnej (na życzenie ucznia) odbywa się w terminie nie 

dłuższym niż tydzień i obejmuje kilka jednostek lekcyjnych (do pięciu), z których 

nauczyciel wybiera temat wypowiedzi dla ucznia. 
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3. Nauczyciel może podjąć decyzję o braku możliwości poprawy oceny (np. ndst za brak 

zadania domowego). 

 

4. Jeśli uczeń nie stawi się na ustalony termin poprawy pracy kontrolnej (unika lekcji), 

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).  

 

5. Uczeń z ważnego powodu nieobecny na lekcji podczas pracy kontrolnej, ma obowiązek do 

2 tygodni od pierwszego terminu, zaliczyć zaległy sprawdzian. Dopuszcza się możliwość 
podejścia do pisania zaległej pracy w terminie poprawkowym (decyzja nauczyciela).  

 

6. 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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


