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Marek Styś 

Przedmiotowe zasady oceniania 

Kryteria oceniania 

Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce z języka polskiego odzwierciedla przede 

wszystkim stan opanowania wiedzy i umiejętności wykorzystywania zdobytych informacji. Ponadto 

ocenie podlega aktywność i inicjatywa podczas zajęć oraz wkład pracy, sumienność i rzetelność przy 

wykonywaniu różnego rodzaju zadań. 

 Ocenianie ma charakter kształtujący – wskazuje mocne i słabe strony uczniów. Ułatwia to 

korygowanie błędów i niwelowanie braków podopiecznych w uczeniu się języka ojczystego. Istotne 

jest nie tylko zdanie egzaminu maturalnego, lecz także sprawne posługiwanie się językiem jako 

podstawowym narzędziem komunikacji w różnych sytuacjach życiowych. 

 Ocenianie wiedzy i umiejętności posługiwania się nią na zajęciach języka polskiego realizuje 

trzy podstawowe funkcje: klasyfikacyjną, diagnostyczną i motywacyjną. Nauczyciel, dążąc do 

maksymalnej obiektywizacji, pamięta o wychowawczej funkcji oceny. Ocenia się nie osobę ucznia 

czy cechy charakteru, lecz stopień opanowania materiału nauczania oraz jakość wykonania zadania. 

 Uczeń, z uwagi na wymagania stawiane przez egzamin maturalny i współczesne realia życia 

społecznego, jest przygotowywany do dłuższych, swobodnych i twórczych wypowiedzi ustnych  

i pisemnych. W ich ocenie uwzględnia się: 

• pomysłowe, oryginalne opracowanie tematu; 

• samodzielność opracowania zagadnienia; 

• przejrzystość układu, kompozycję wypowiedzi; 

• jasność i precyzję wyrażanych myśli; 

• poprawność językową; 

• bogactwo słownictwa; 

• unikanie schematów i szablonów językowych; 

• wystrzeganie się wyrazów i zwrotów modnych. 

 Ocena pełni funkcję zarówno dydaktyczną, jak i wychowawczą: pozwala stawiać diagnozy, 

określać poziom przyswojenia wiedzy oraz umiejętności wymienionych w podstawie programowej, 

wskazywać niedociągnięcia i braki oraz sposoby ich uzupełnienia. Ma mobilizować uczniów do 

poszerzania już zdobytej wiedzy, a także do opanowywania nowych umiejętności. 

 

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia 

Podstawowym narzędziem służącym ocenianiu jest karta obserwacji pracy uczniów każdego 

zespołu klasowego. Odnotowywana jest na niej wszelka aktywność intelektualna uczniów w postaci 

plusów i minusów: praca uczniów w domu (zadania domowe, czytanie lektur) oraz praca uczniów na 

lekcji (umiejętność sporządzania notatek, wykonywanie ćwiczeń, udział w dyskusji i inne samodzielne 

wypowiedzi). Każde cztery znaki graficzne tworzą ocenę: 
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• cztery plusy – bardzo dobrą, 

• trzy plusy, jeden minus – dobrą, 

• dwa plusy, dwa minusy – dostateczną, 

• jeden plus, trzy minusy – dopuszczającą, 

• cztery minusy – niedostateczną. 

 

Sprawdzanie zdobytej wiedzy i umiejętności odbywa się także poprzez: sprawdziany wiedzy  

i umiejętności jej stosowania w formie pisemnej, testy „język w użyciu” oparte na tekstach 

niefilologicznych, pisanie tekstów argumentacyjnych. 

 Osiągnięcia uczniów wykraczające poza poziom podstawowy ocenia się indywidualnie,  

w zależności od profilu klasy, możliwości i zainteresowań danej osoby, przede wszystkim zaś biorąc 

pod uwagę jej zaangażowanie, rozwój i postępy. 

 W odniesieniu do każdego sprawdzianu nauczyciel ustala i przekazuje uczniom kryteria 

oceniania (punktowe/procentowe) i ich przełożenie na ocenę wyrażoną stopniem, opierając się przede 

wszystkim na kryteriach oceniania egzaminu maturalnego, gdyż to on stanowi punkt odniesienia  

w kształceniu ponadpodstawowym. 

 Obowiązująca skala ocen stosowana w przypadku prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek 

oraz prac klasowych:  

1) ocena niedostateczna – 1–49%, 

2) ocena dopuszczająca – 50–59%, 

3) ocena dostateczna – 60–75%, 

4) ocena dobra – 76–89%, 

5) ocena bardzo dobra – 90–96%, 

6) ocena celująca – 97–100%. 

 

Formy aktywności uczniów i ich waga mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie wiążący  

w odniesieniu do oceny semestralnej i rocznej. 

 

Formy aktywności  Waga 

Wypracowanie 2 

Testy typu maturalnego 2 

Sprawdzian wiedzy 2 

Czytanie lektur szkolnych 1 

Odpowiedź ustna 1 

Praca na lekcji (aktywność) 1 

Zadania domowe  1 

 



3 

 

Wystawianie oceny semestralnej i rocznej 

Przy wystawianiu oceny końcowej są uwzględniane następujące elementy: 

• wiedza, 

• umiejętności, 

• aktywność, 

• samodzielność, 

• zaangażowanie, 

• systematyczność. 

 

Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń:  

• nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, 

• nie interesuje się przebiegiem zajęć, 

• nie uczestniczy aktywnie w lekcji,  

• opuszcza pisanie wypracowań klasowych, 

• nie przygotowuje zadań domowych, 

• nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych. 

 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń: 

• 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 z pomocą 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) 
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Uczeń: 

• 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 jego fragmentaryczną 

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) 

Uczeń: 

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

w typowych sytuacjach; 

• 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; 
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• 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) 

Uczeń: 

• posiada bliskie pełnych 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;  

• 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. 
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Ocena celująca (6) 

Uczeń: 

• posiada pełne wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w 

różnych trudnych sytuacjach problemowych; 

• 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. 


