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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

GIMNAZJUM NR 3 INTEGRACYJNE 

W SOKÓŁCE 

 

OBSZARY OCENIANIA 

W każdym półroczu diagnoza oraz ocena umiejętności i wiedzy uczniów jest  

dokonywana poprzez  

 prace klasowe, sprawdziany, testy diagnozujące poziom opanowania przez uczniów 

umiejętności i wiadomości, o których mowa w podstawie programowej języka polskiego dla 

III etapu edukacyjnego, 

 sprawdzian lub test sprawdzający rozumienie czytanego tekstu, 

  redagowanie różnych form wypowiedzi, 

 wypowiedzi ustne na lekcji, 

 dyktanda, 

 kartkówki, 

 prace domowe, 

 sprawdzanie znajomości treści lektur obowiązkowych ( ustna odpowiedź, test lub 

sprawdzian) 

 recytacja, 

 aktywność na lekcji, 

 inna forma pracy zgłoszona przez uczniów lub zaproponowana przez nauczyciela w 

uzgodnieniu z uczniami. 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki oceniane są wg następującego 

kryterium procentowego: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał                             100% punktów; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał                      90% i więcej punktów; 

 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał                                  75% i więcej punktów; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał                         50% i więcej punktów; 

5) ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uzyskał                    30% i więcej punktów; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał mniej niż    30% punktów. 
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PRACE PISEMNE 

Kryteria ocen bieżących z krótkich form wypowiedzi 

notatka 

Nr 
Kryteria   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów 

Liczba 

punktów 

I Realizacja tematu. 

Zawiera tylko wymagane informacje i całkowicie realizuje temat.  (3p.) 

Zawiera większość wymaganych informacji.  (2p.) 

Uczeń nie wybrał właściwych informacji lub jest ich zbyt  mało. (1p.)                                

0 – 3 

 

 

II Poprawność zapisu. Praca czytelna, poprawny zapis (dopuszczalne: 1 bł. jęz.; 1 

bł. ort. lub 3 bł. int.) 

0 – 1 

III Zastosowanie odpowiedniej formy. Praca ma zachowaną formę notatki. 0 – 1 

 Razem 5 p 

 

zaproszenie 

Nr   Kryteria   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów 
Liczba 

punktów 

I 
 Realizacja tematu 

Pisze zgodnie z poleceniem. Stosuje odpowiednią formę. 
0-1 

II 

 Zastosowanie zwrotów charakterystycznych dla zaproszenia. 

Stosuje słownictwo perswazyjne (wprowadza przysłówki typu: uprzejmie, 

pięknie, serdecznie; przymiotniki grzecznościowe, np. kochany, drogi, wielce 

szanowny;  

0-1 

III 

 Zamieszczenie właściwych informacji.  

Podpis pod zaproszeniem i informacje o adresacie. Umieszcza informacje  

zawierające odpowiedzi na pytania: kto zaprasza?, kogo zaprasza? 

0-1 

IV 

Zamieszczenie właściwych informacji.  Nazwa uroczystości, dzień, miesiąc, 

rok, godzina, miejsce uroczystości, imprezy. Umieszcza informacje będące 

odpowiedzią na pytania: na co? (w jakim celu?) , kiedy? gdzie? 

0-1 

V 
 Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

Dopuszczalny 1 błąd językowy, 1 błąd ortograficzny lub 3 interpunkcyjne. 
0-1 

 Razem 5p. 
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ogłoszenie / zawiadomienie 

Nr 

 

Kryteria    Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów Liczba 

punktów 

I Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy 

Pisze zgodnie z poleceniem 

 

0-1 

II Uwzględnienie niezbędnych elementów.  Obecność podstawowych 

elementów: termin, miejsce, cel, kontakt,  ew. dodatkowe uwagi na temat 

sprawy, nadawcy. 

 

 

0-1 

III Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi 

Podaje informacje w sposób zwięzły, precyzyjny i uporządkowany. 

 

0-1 

IV Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

Dopuszczalny 1 błąd językowy, 1 błąd ortograficzny lub 3 interpunkcyjne. 
0-1 

V Właściwy układ graficzny, estetyka zapisu. Nagłówek, treść, podpis; 

przejrzystość zapisu.  Czystość, czytelność zapisu. Dopuszczalne jedno 

estetyczne skreślenie;  

 

 

0-1 

 Razem  5p. 

 

plan wydarzeń 

Nr   Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów 
Liczba 

punktów 

I  Zapis planu w formie punktów.  Zapis poprawny pod względem graficznym. 0-1 

II 

 Wybranie z tekstu  najważniejszych informacji. Zapis w kilku punktach, w 

zależności od obszerności tekstu. Właściwa selekcja wydarzeń zgodnie z 

tekstem.  

0-1 

III   Zapis wydarzeń w kolejności chronologicznej. 0-1 

IV 
  Konsekwentny zapis punktów planu pod względem rodzaju wypowiedzeń. 

Równoważniki zdań lub zdania. 
0-1 

V 
  Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. Dopuszczalny 1 błąd 

językowy, 1 błąd ortograficzny lub 3 interpunkcyjne. 
0-1 

   Razem  5p. 
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kartka z pamiętnika 

 

Nr   Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów 
Liczba 

punktów 

I 
 Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy. Pisze zgodnie z 

poleceniem 
0-1 

II 

Stopień realizacji tematu.  

  3 p.  - uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; konsekwentnie stosuje narrację 

pierwszoosobową; stosuje czas przeszły; tworzy tekst logicznie 

uporządkowany; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo. 

  2 p. – uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; niekonsekwentnie stosuje 

narrację pierwszoosobową; nie zawszev stosuje czas przeszły; nie  tworzy 

tekstu logicznie uporządkowanego; nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej; 

ubogiej treściowo. 

  1 p. – uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje;informacje są ogólnikowe; 

niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie zachowuje 

dystansu czasowego. 

0-3 

III 
Poprawność językowa. ortograficzna i interpunkcyjna. Dopuszczalny 1 

błąd językowy, 1 błąd ortograficzny lub 3 interpunkcyjne. 
0-1 

    Razem 5p. 

  

dedykacja 

Nr Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów Punktacja 

I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu (komu 

dedykujemy; z jakiej 

okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; gdzie 

(miejscowość); kiedy (data)) 

1 

II Spójność tekstu 1 

III Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd]) 1 

IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 1 
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ortograficzny i 1 błąd 

interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy 

interpunkcyjne] 

V Trafne i poprawne użycie cytatu (fakultatywnie) 1 

 Razem  5p. 

 

Przeliczenie punktów uzyskanych za krótkie formy wypowiedzi na oceny: 

5 p. – celujący ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

5 p. – bardzo dobry 

4 p. – dobry 

3 p. – dostateczny  

2 p. – dopuszczający 

1 p.- 0p.  - niedostateczny 

 

Kryteria ocen bieżących z dłuższych form wypowiedzi 

*    Uczeń otrzymuje 0 p. za pracę nie na temat. 

* *   Jeżeli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z 

tych kategorii.  

kartka z dziennika 

Nr   Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów 
Liczba 

punktów 

I * 
 Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy. Pisze zgodnie z 

poleceniem 
0-1 

II* 

 Stopień realizacji tematu.  

  3 p.  - uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; konsekwentnie stosuje narrację 

pierwszoosobową; stosuje czas przeszły; tworzy tekst logicznie 

uporządkowany; tworzy wypowiedź rozwiniętą, bogatą treściowo. 

  2 p. – uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje; niekonsekwentnie stosuje 

narrację pierwszoosobową; nie zawszev stosuje czas przeszły; nie  tworzy 

tekstu logicznie uporządkowanego; nie tworzy wypowiedzi rozwiniętej; 

ubogiej treściowo. 

0 - 3 



6 

 

  1 p. – uczeń z własnej perspektywy przedstawia wydarzenie, sytuację; 

prezentuje opinie, przemyślenia, refleksje;informacje są ogólnikowe; 

niekonsekwentnie stosuje narrację pierwszoosobową; nie zachowuje 

dystansu czasowego. 

   III** 
Poprawność językowa. Dopuszczalne 3bł.  -  3p. ; 4bł. -  2p.; 5bł.– 1p.; 

6bł.  – 0p.]  
0 – 3 

   IV** 
 Poprawność ortograficzna Dopuszczalne 2bł. – 2p; 3bł. – 1p; 4bł. – 0p 

dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. _ 2p.; 4bł. _ 1p.; 5bł. – 0p.  
0 - 2 

    V** 
 Poprawność interpunkcyjna. Dopuszczalne 3 błędy,  4-6 bł. – 1p.  

dla uczniów z dysleksją dopuszczalnych 
6 błędów 

0 – 2  

 Razem  11 p.  

11p – celujący ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

11  p.- 10 p. – bardzo dobry 

 9 p -  8p.  –  dobry  

7 p.- 6 p.  –   dostateczny  

5 p. – 3 p.  –  dopuszczający 

2 p. – 0 p. – niedostateczny 

opowiadanie twórcze 

Nr   Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów Liczba  

punktów 

I* Realizacja tematu 0-1 

II* Trafny tytuł (odpowiedni do treści opowiadania) 0-1 

III* Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń. 0-1 

IV* Ciekawy sposób prowadzenia narracji (osiągnięty na przykład dzięki 

prawidłowemu wprowadzeniu  do toku narracji kilkuzdaniowego 

opisu; np. opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego 

postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych,  lub elementów 

charakterystyki postaci) ( co najmniej trzy dodatkowe elementy – 3p.,  

dwa dodatkowe elementy – 2p.; różnorodne słownictwo – 1p.) 

0-3 

V** Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) z 

zachowaniem właściwych proporcji  

0-1 

VI** Spójność. 0-1 

VII** Logiczność (brak powtarzania tych samych treści).    0-1 

VIII** Poprawność  językowa (dopuszczalne 3 bł.)   

                                                   (4 bł. – 2p., 5 bł. – 1p.) 

0-3 
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IX ** Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 bł.)    

                                                    ( 3 bł. – 2p.,  4 bł. – 1p.) 

0-3 

X** Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 bł.)    

                                                          ( 4 – 6 bł. – 1p.) 

0-2 

 Razem  17 p. 

17p – celujący ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

17  p.- 15 p. – bardzo dobry 

14 p -  13 p.  –  dobry  

12 p.-  8 p.  –   dostateczny  

7 p. –  5 p.  –  dopuszczający 

4 p. – 0 p. – niedostateczny 

opowiadanie z dialogiem 

Nr Kryteria  Zróżnicowanie punktacji   i uwagi dotyczące kryteriów Liczba 

punktów 

I* Realizacja tematu. Bogate słownictwo, ciekawa narracja, mogą 

wystąpić elementy opisów, np. miejsca, bohaterów, uczuć 

0 – 2 

II* Nadanie tytułu. Trafny tytuł, adekwatny do treści i tematu 0 – 1 

III* 

 

Chronologia wydarzeń. Przedstawienie przyczynowo – skutkowego 

toku wydarzeń 

0 – 1 

IV** Wprowadzenie dialogu. Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w 

tok narracji (co najmniej jeden przykład składający się z co najmniej 

sześciu wypowiedzi)  - 1 p 

Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych (co najmniej trzy 

przykłady) – 1 p 

0 – 2 

V** Kompozycja. Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie) z zachowaniem właściwych 

proporcji – 1 p  

Logiczność (brak powtarzania tych samych treści) – 1 p 

0 - 2 

VI** Poprawność językowa. Dopuszczalne 3bł.  -  3p. ; 4bł. -  2p.; 5bł.– 

1p.; 6bł.  – 0p.]  

0 - 3 

VII** Poprawność ortograficzna Dopuszczalne 2bł. – 2p; 3bł. – 1p; 4bł. – 

0p 

dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł. _ 2p.; 4bł. _ 1p.; 5bł. - 0p.  

0 - 2 
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VIII** Poprawność interpunkcyjna. 

 Dopuszczalne 3 błędy,  4-6 bł. – 1p.  

0 – 2 

 Razem 15p. 

15 p. – celujący ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

15  p.- 13 p. – bardzo dobry 

12 p - 11p. . –  dobry  

10 p.- 7 p. –  dostateczny  

6 p. – 4 p.–  dopuszczający 

3 p. – 1 p. -  niedostateczny 

list oficjalny 

Nr  Kryteria.   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów Liczba  

punktów 

I* Realizacja tematu.  Treść listu zgodna z podanym tematem – 1 p. 

Wstęp – stosowna ze względu na adresata formuła rozpoczynająca 

list (przedstawienie siebie i krótki zarys sprawy, o której piszemy). 

1p 

 Rozwinięcie – stosowność treści ze względu na adresata i cel 

korespondencji (przedstawienie poruszanej przez siebie sprawy, 

zaprezentowanie celu, motywacji, spodziewanego sposobu jego 

osiągnięcia). 3p. 

 Zakończenie – zamieszczenie stosownego zwrotu kończącego list. 

1p. 

Osobisty charakter wypowiedzi (np. poprzez wyrażanie własnych 

opinii lub sądów). 1p. 

 

0 – 7 

II* Kompozycja. Zamieszczenie nazwy miejscowości i daty, danych 

adresowych nadawcy i adresata, złożenie własnoręcznego  

podpisu – 1 p. 

Obecność zwrotów do adresata (pisanych wielką literą). – 1p 

Spójność tekstu (poszczególne części listu łączą się ze sobą) – 1p  

Logiczne uporządkowanie tekstu (jeden fakt wynika z drugiego, nie 

pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). – 1p.  

Trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji – 1 p 

0 – 5 

III** Słownictwo. Bogactwo, trafny dobór  0 – 2 
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IV ** Cechy listu oficjalnego. 

 Zachowanie oficjalnego charakteru listu, występowanie  

konwencjonalnych zwrotów typu: pozwalam sobie prosić o, z 

wyrazami szacunku. 

0 – 1  

V** Poprawność językowa. Poprawne (pod względem znaczeniowym) 

stosowanie słownictwa, również w związkach frazeologicznych.  

 Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania, zdań 

pojedynczych w złożone (nie pojawia się powtarzanie tych samych 

struktur w obrębie zdania). 

 Trafny dobór środków językowych (nie pojawiają się wulgaryzmy, 

kolokwializmy, mieszanie stylów, powtarzanie wyrazów). 

Dopuszczalne 3bł.  -  3p. ; 4bł. -  2p.; 5bł.– 1p.; 6bł.  – 0p.] 

 

0-3 

 

 

 

VI** 

 

Poprawność ortograficzna.  

Dopuszczalne 2 bł.,3 bł. – 1 p.,  4 bł. – 0 p  

0 – 2 

VII** Poprawność interpunkcyjna. Dopuszczalne 3 błędy.  

(3 bł. – 2p.,   4 – 6 bł. – 1p.) 

0 – 2 

VIII*** Zapis. Stosowny układ graficzny i estetyka listu 

 

0 – 1 

 Razem 23 p. 

23 p.       celujący  ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

23 –  21    bardzo dobry  

20 –  17    dobry 

16 –  12    dostateczny 

11 –  7      dopuszczalny 

 6 –   0      niedostateczny 

sprawozdanie 

Nr   Kryteria   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów 
Liczba 

punktów 

I* 
 Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy. Pisze zgodnie z 

poleceniem, praca zgodna z tematem. 
0-1 

II* 
 Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń. 

Punkty przyznajemy za podanie wszystkich informacji. 
0-1 
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III* 

Stopień realizacji tematu. Punktujemy od całkowitego wyczerpania 

tematu do pobieżnej jego znajomości: Całkowita realizacja tematu – 2p., 

Pobieżna realizacja tematu – 1p. 

0-2 

IV* 
 Chronologiczny układ wydarzeń; Stosowanie słownictwa   

informującego o kolejności wydarzeń. Np. później, potem, następnie... 
0-1 

V** 
 Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika. 

Sformułowanie wrażeń, refleksji. 
0-1 

VI** 
 Spójność i logiczne uporządkowanie; kompozycja.   Odpowiednio: 

wstęp, rozwinięcie, zakończenie.  
0-1 

VII** 
 Poprawność  językowa (dopuszczalne 3 bł. – 3p., 

 4 bł. – 2p., 5 bł. – 1p.) 
0-3 

VIII** 
 Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 bł. – 3pkt,  3 bł. – 2p.,  4 bł. 

– 1p.) 
0-3 

IX**  Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 bł. – 2p.,   4 – 6 bł. – 1p.) 0-2 

     Razem 15 p. 

         15 p. – celujący ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

15  p.- 13 p. – bardzo dobry 

12 p - 11p. . –  dobry 

10 p.- 7 p. –  dostateczny  

6 p. – 4 p.–  dopuszczający 

3 p. – 1 p. -  niedostateczny 

rozprawka 

Nr Kryteria  Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów Liczba 

punktów 

I* Postawienie właściwej  tezy poprawnie sformułowanej. 0-1 

II* Poprawnie sformułowany argument po 1 pkt za każdy. W pracy 

wymagamy, by były 3 argumenty. 

0-3 

(3x1) 

III* Poprawnie, rzeczowo rozwinięty argument. Uczeń podaje właściwe 

przykłady z literatury, filmu lub własnych obserwacji – 2 pkt.    

Argument poprawnie  rozwinięty, ale uczeń nie podaje wymaganych 

przykładów – 1 pkt. 

0-6 

(3x2) 

IV* Potwierdzenie lub obalenie tezy  

2p. – uczeń w ciekawy, rzeczowy sposób podsumowuje  pracę;  

0-2 
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1p. – uczeń potwierdza lub obala tezę. 

V** Poprawność  językowa (dopuszczalne 3 bł. – 3p., 

 4 bł. – 2p., 5 bł. – 1p.) 

0-3 

VI** Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 bł. – 3pkt,  3 bł. – 2p.,  4 bł. 

– 1p.) 

0-3 

VII** Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 bł. – 2p.,   4 – 6 bł. – 1p.) 0-2 

VIII** Praca jest logicznie uporządkowana. 0-1 

 Razem  21p. 

21 – celujący  (praca bezbłędna) 

21 – 19 – bardzo dobry  

18 – 16 – dobry 

15 – 11 – dostateczny 

10 – 6 –  dopuszczający 

5 – 0 – niedostateczny 

charakterystyka  

Nr Kryteria   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów Liczba 

punktów 

I* Zgodność pracy z tematem. 0 - 1 

II* Przedstawienie postaci (co najmniej trzy informacje ).  0 - 1 

III* Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu ubierania się, mówienia, 

poruszania się).  

0 - 1 

IV* Poprawne nazywanie, opisywanie cech charakteru (co najmniej trzy 

cechy usposobienia, osobowości).  

0 - 1 

V* Przywołanie co najmniej trzech przykładów z tekstu uzasadniających 

cechy charakteru bohatera.  

0 - 3 

VI* Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje).                               

(twórcze, samodzielne – 2p. schematyczna – 1p.) 

0 - 2 

VII* Poprawność pracy pod względem merytorycznym.  0 - 1 

VIII** Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji.     0 - 1 

IX** Spójność tekstu, logiczność (brak powtarzania tych samych treści).       0 - 1 

X** Bogate, zróżnicowane słownictwo.   0 - 1 

XI** Poprawność  językowa (dopuszczalne 3 bł. )    

                                                       (4 bł. – 2p., 5 bł. – 1p.) 

0 - 3 
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XII** Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 bł.)     

                                                        (3 bł. – 2p.,  4 bł. – 1p.) 

0 - 3 

XIII** Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 bł. )     

                                                                 ( 4 – 6 bł. – 1p.) 

0 - 2 

 Razem  21 p. 

21 p.       celujący  ( bez wykorzystania kryterium błędu ) 

21 – 19    bardzo dobry  

18 – 16   dobry 

15 –  11     dostateczny 

 10 –  6y     dopuszczający 

 5 –  0     niedostateczny 

charakterystyka porównawcza 

Nr Kryteria   Zróżnicowanie punktacji i uwagi dotyczące kryteriów Liczba  

punktów 

I* Zgodność pracy z tematem 0 – 1  

II* Przedstawienie postaci (co najmniej trzy informacje o każdej z nich)  0 - 1 

III* Opis wyglądu zewnętrznego (sposobu ubierania się, mówienia, 

poruszania się)  

0 - 2 

IV* Poprawne nazywanie, opisywanie cech charakteru (usposobienia, 

osobowości)  

0 - 1 

V* Porównanie co najmniej trzech cech charakteru opisywanych postaci.  0 - 3 

VI* Przywołanie co najmniej trzech przykładów z tekstu uzasadniających 

cechy charakteru bohaterów.  

0 - 3 

VII* Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje)  

           (twórcza, samodzielna – 2p., schematyczna – 1p.) 

0 - 2 

VIII* Poprawna kompozycja charakterystyki porównawczej. 0 - 1 

IX* Poprawność pracy pod względem merytorycznym.  0 - 1 

X** Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji. 0 - 1 

XI** Spójność tekstu.    0 - 1 

XII** Logiczność (brak powtarzania tych samych treści).     0 - 1 

XIII** Poprawność  językowa (dopuszczalne 3 bł.)     

                                                   (4 bł. – 2p., 5 bł. – 1p.) 

0 - 3 

XIV** Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 bł.)     0 - 3 
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                                                    ( 3 bł. – 2p.,  4 bł. – 1p.) 

XV** Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 bł.)                                                             

( 4 – 6 bł. – 1p.) 

0 - 2 

 Razem  26 p.  

26 – celujący  (praca bezbłędna) 

26 – 19 – bardzo dobry  

18 – 16 – dobry 

15 – 11 – dostateczny 

10 – 6 –  dopuszczający 

5 – 0 – niedostateczny 

 

List motywacyjny, CV, życiorys i podanie nie podlega ocenie w stopniu. Uczniowie piszą te 

prace  do momentu  poprawnego ich zredagowania. Każda próba ucznia jest oceniana przez 

nauczyciela informacją zwrotną.  

 

dyktanda 

celujący             praca bezbłędna pod każdym względem 

 

bardzo dobry dopuszczalne 2 błędy interpunkcyjne 

 

dobry               1 błąd ortograficzny i nie więcej niż 2 błędy interpunkcyjne lub nie 

więcej niż  5 bł. Interpunkcyjnych. 

dostateczny    2 błędy ortograficzne  i nie więcej niż 2 interpunkcyjnych lub  nie 

więcej niż 8 bł.  Interpunkcyjnych. 

 

dopuszczający 3  błędy ortograficzne i nie więcej niż 2 interpunkcyjnych   lub 11 

błędów interpunkcyjnych. 

 

niedostateczny 4 błędy ortograficzne i powyżej 12 błędów interpunkcyjnych. 

 

Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny.  

Błędy graficzne nie mają wpływu na ocenę. 
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 W przypadku wystąpienia innej formy pracy pisemnej nauczyciel opracowuje 

kryteria na podstawie tej pracy, o czym informuje uczniów.  

 

Kryteria ocen bieżących z wypowiedzi ustnych 

 

wypowiedź ustna 

 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy : 

 

 jego  odpowiedź ustna jest bezbłędna, zgodna z wymaganiami ujętymi  

w planie wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową lub 

zgodna z treścią lektury oraz jej problematyką; uczeń samodzielnie, wyczerpująco odpowiada 

na pytania, polecenia, wyjaśnia problem, ale także  wyraża własne stanowisko, zdanie lub 

ocenę; 

 odpowiedź jest poprawna językowo; 

 uczeń stosuje słownictwo bogate, różnorodne, właściwie dobrane do tematu. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 

 jego odpowiedź jest bezbłędna, zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym 

dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową lub zgodna z treścią lektury; 

uczeń samodzielnie odpowiada na pytania, polecenia, wyjaśnia problem, ale jego wiedza jest 

odtwórcza; 

 odpowiedź jest poprawna językowo; 

 uczeń sprawnie posługuje się zdaniami pojedynczymi i złożonymi, stosuje bogate 

słownictwo. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 

 jego odpowiedź jest zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej 

klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową lub zgodna treścią lektury w części 

dotyczącej głównego wątku i głównych bohaterów; uczeń w swojej wypowiedzi udzielił 

poprawnej odpowiedzi, przedstawił podstawowe informacje, 

 uczeń wypowiada się poprawnie, dopuszczalne drobne błędy językowe, właściwy 

dobór słownictwa. 
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Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy: 

 jego odpowiedź jest zgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej 

klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową lub poprawna w części dotyczącej 

głównych wątków i głównych bohaterów lektur, ale uczeń nie zna dobrze treści lektury; 

uczeń w swojej wypowiedzi popełnił kilka błędów rzeczowych, ale poprawił je 

odpowiedziami na tzw. pytania pomocnicze zadawane przez nauczyciela; 

 uczeń wypowiada się zdaniami pojedynczymi, równoważnikami zdań, stosuje ubogie 

słownictwo. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy: 

 jego odpowiedź jest tylko częściowo zgodna z wymaganiami ujętymi  

w planie wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową; z 

treści lektury potrafi tylko wymienić głównych bohaterów i główne wydarzenia, umiejscowić 

wydarzenia w danej epoce; uczeń popełnia liczne błędy rzeczowe i tylko w niewielkim 

stopniu je poprawia je odpowiadając na tzw. pytania pomocnicze nauczyciela 

 uczeń wypowiada się zazwyczaj zdaniami pojedynczymi, równoważnikami zdań, 

pojedynczymi wyrazami, stosuje bardzo ubogie słownictwo. 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy: 

 jego odpowiedź jest niezgodna z wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla 

danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą programową; uczeń nie zna treści lektury.  

 

 

recytacja 

Uczeń otrzymuje ocenę celującą , gdy: 

 bezbłędnie opanował tekst,  

 perfekcyjnie moduluje głos i dostosowuje tempo mówienia do charakteru 

recytowanego utworu, 

 rozumie tekst, 

 stosuje właściwą intonację, 
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 uczeń interpretuje tekst w sposób nowatorski i zaskakujący. 

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 

 bezbłędnie opanował tekst, 

 właściwie moduluje głos i dostosowuje tempo mówienia do charakteru recytowanego 

utworu, 

 rozumie recytowany utwór, 

 stosuje właściwą intonację. 

Uczeń otrzymuje ocenę  dobrą, gdy: 

 opanował tekst ( dopuszczalna jedna pomyłka), 

 stara się właściwie modulować głos    i dostosować  tempo mówienia do charakteru 

recytowanego utworu, 

 w dużym stopniu rozumie recytowany utwór. 

Uczeń otrzymuje ocenę  dostateczną, gdy: 

 słabo opanował tekst, 

 tempo recytacji  z reguły zbyt szybkie lub zbyt wolne,  

 brak  interpretacji . 

Uczeń otrzymuje ocenę  dopuszczającą, gdy: 

 przy  recytacji popełnia liczne pomyłki, 

 nie przestrzega znaków interpunkcyjnych, 

 nie stosuje intonacji. 

Uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną, gdy: 

 nie opanował testu. 

 

prezentacja /referat 

Są to formy wypowiedzi  dla uczniów, którzy z własnej woli podejmują się dodatkowego 

zadania, toteż nie przewidujemy tutaj ocen niższych niż dobry. 

W przypadku gdy referat, prezentacja  nie spełnia wymagań na tę ocenę, dajemy uczniowi 

kolejny termin na uzupełnienie jego treści lub oceniamy aktywność ucznia zgodnie z 

zasadami ustalonymi w PSO. 

Uczeń  otrzymuje ocenę celującą, gdy: 

 umie zaprezentować przygotowaną pracę, komentuje plansze prezentacji, 

 rozumie prezentację, którą przedstawił, 
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 prezentacja ściśle odpowiada wymogom tematu,  zawiera niezbędne treści zgodnie z 

wymaganiami ujętymi w planie wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z 

podstawą programową, 

 kompozycja jest logiczna i uporządkowana, 

 jest bezbłędna pod każdym względem, 

 zawiera odpowiednio wykorzystane,  różnorodne źródła informacji.  

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 

 rozumie prezentację, którą przedstawił, 

 umie zaprezentować przygotowaną pracę, komentuje plansze prezentacji, 

 odpowiada wymogom tematu, zawiera niezbędne treści zgodnie z wymaganiami 

ujętymi w planie wynikowym dla danej klasy, opracowanym zgodnie z podstawą 

programową, 

 kompozycja jest logiczna i uporządkowana, 

 zawiera nieliczne błędy językowe,  

 zawiera odpowiednio wykorzystane, różnorodne źródła informacji. 

 

 

Uczeń otrzymuje ocenę  dobrą, gdy jego praca: 

 umie zaprezentować przygotowaną pracę, 

 w przeważającej części odpowiada wymogom tematu, zawiera podstawowe treści, 

 kompozycja jest logiczna i uporządkowana, 

 zawiera nieliczne błędy językowe,  

 zawiera różnorodne źródła informacji. 

    

Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za zaprezentowanie przeczytanej książki na forum 

klasy.  Nie przewiduje się ocen niższych niż ocena dobra.  

 

Uczeń otrzymuje ocenę  celującą, gdy jego praca: 

Uczeń wymienia tytuł, autora, charakteryzuje problematykę. Wymienia głównych bohaterów 

i główne wątki utworu. Przedstawia elementy świata przedstawionego. Określa rodzaj i 

gatunek literacki. Opowiada treść w taki sposób, by zachęcić innych do przeczytania książki. 

Nie zdradza całej treści. Przekonuje, że warto książkę przeczytać formułując dobre, rzeczowe 

argumenty.  
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Uczeń otrzymuje ocenę  bardzo dobrą, gdy jego praca: 

Uczeń wymienia tytuł, autora. Wyminie głównych bohaterów i główne wątki utworu. 

Przedstawia elementy świata przedstawionego. Określa rodzaj i gatunek literacki. Opowiada 

treść zwracając uwagę na to, co jest w książce najciekawsze. Przekonuje, dlaczego warto ją 

przeczytać.  

Uczeń otrzymuje ocenę  dobrą, gdy jego praca: 

Uczeń wymienia tytuł, autora. Wyminie głównych bohaterów i główne wątki utworu. 

Przedstawia elementy świata przedstawionego. Określa rodzaj i gatunek literacki. Opowiada 

treść zachęcając innych do przeczytania utworu.  

 

Uczniowie z orzeczeniami PPP 

 W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

obowiązują te same kryteria na poszczególne oceny bieżące dotyczące ustalonych obszarów 

oceniania.  

 Dodatkowym kryterium stosowanym na poszczególne oceny bieżące jest stopień 

samodzielności pracy ucznia. 

Uczeń otrzymuje ocenę  celującą, gdy podczas wykonywania zadania, ćwiczenia, polecenia 

wykazuje się całkowicie samodzielnością poprzedzoną pracą z nauczycielem nad 

opanowaniem danych umiejętności, wiadomości; 

Uczeń otrzymuje ocenę  bardzo dobrą, gdy pracuje samodzielnie, odwołując się do 

wypracowanych schematów; 

Uczeń otrzymuje ocenę  dobrą, gdy korzysta z wypracowanych schematów, ale potrzebuje 

w niewielkim stopniu pomocy nauczyciela; 

Uczeń otrzymuje ocenę  dostateczną, gdy wykona swoją pracę tylko przy pomocy 

nauczyciela i w oparciu o wypracowane schematy; 

Uczeń otrzymuje ocenę  dopuszczającą, gdy nie potrafi wykorzystać wypracowanych 

schematów, potrzebna jest stała pomoc nauczyciela; 

Uczeń otrzymuje ocenę  niedostateczną, gdy nie jest w stanie wykonać zadania, ćwiczeni, 

polecenia mimo pomocy ze strony nauczyciela. 

 

 

ZASADY POPRAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH 
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 Sprawdziany, testy i prace klasowe są poprawiane zgodnie z zapisem zawartym w 

Statucie ZSI.  

 Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie zgłosi się w uzgodnionym terminie na 

poprawę sprawdzianu, testu lub pracy klasowej, traci prawo do poprawy. 

 Nie podlegają poprawie oceny z: 

- kartkówki,  

- dyktanda,   

- odpowiedzi ustnej, 

-  pracy domowej, 

- pracy pisemnej na lekcji, 

-  sprawdzianu lub testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu. 

 Formą poprawy oceny z kartkówki, dyktanda, odpowiedzi ustnej, pracy domowej, 

pracy pisemnej na lekcji, sprawdzianu lub testu sprawdzającego rozumienie tekstu jest 

ocena z kolejnej kartkówki, dyktanda, odpowiedzi ustnej, pracy domowej, pracy 

pisemnej na lekcji, sprawdzianu lub testu sprawdzającego rozumienie tekstu. Uczeń 

ma szansę na uzyskanie oceny wyższej, niż poprzednio otrzymał.  

 Jeżeli na podstawie obowiązujących kryteriów z wypracowania uczniowi wychodzi 

ocena niedostateczna, wówczas nauczyciel nie ocenia tej pracy w formie stopnia ale za 

pomocą informacji zwrotnej. Uczeń w ustalonym przez nauczyciela terminie dokonuje 

poprawy pracy pisemnej.   

 

USTALENIA DODATKOWE 

 

 Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu 

przedmiotowego na każdą lekcję. Podczas omawiania lektur wymagane jest również 

posiadanie tekstu lektury. 

 Aktywność ucznia podczas lekcji podlega bieżącemu ocenianiu za pomocą znaku 

„+”.. Częstotliwość zamiany „+” na ocenę nauczyciel ustala z uczniami danej klasy.  

Plusy zostają przeliczane na następujące oceny: 

sześć plusów - celujący 

pięć plusów  - bardzo dobry    

cztery plusy – dobry 

trzy plusy    – dostateczny 
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dwa plusy    - dopuszczający 

O wpisaniu oceny dostatecznej lub dopuszczającej za aktywność decyduje uczeń. 

 Szczególna aktywność ucznia podczas lekcji może zostać nagrodzona przez 

nauczyciela odpowiednią oceną pozytywną. 

 Braki w zeszycie wynikłe z  nieobecności ucznia w szkole oraz wszelkie zaległości 

wynikłe z tego powodu powinny być uzupełniane w czasie ustalonym z nauczycielem. 

 Uczeń obowiązkowo ma znać treść obowiązujących w danym roku szkolnym lektur.  

 Jeżeli podczas pisemnej klasowej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności 

(test, sprawdzian, kartkówka,) uczeń pracuje niesamodzielnie, wówczas otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

 Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lun rocznej musi byś 

przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy tej oceny.  

 W przypadku posiadania przez ucznia pisemnej opinii PPP nauczyciel jest 

zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, metody i formy  pracy zgodnie z 

zaleceniami. 

                                                  PRACE  DOMOWE 

 Uczeń, który nie odrobił pracy domowej, ma obowiązek ją wykonać w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku, gdy nie wywiąże się z tego 

obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  

 Prace domowe są sprawdzane regularnie. Nauczyciel upewnia się, że każdy uczeń ma 

odrobioną pracę domową, omawia ją na forum klasy i pilnuje, aby uczniowie nanieśli 

ewentualne poprawki. Na stopień sprawdzane są prace domowe, które wymagają 

większego wysiłku (wypracowania, krótkie formy wypowiedzi, odpowiedzi ustne, 

recytacja, prezentacja,  których kryteria opisane są w PSO).  

 W przypadku wystąpienia innej formy pracy domowej nauczyciel opracowuje kryteria 

na podstawie tej pracy, o czym informuje uczniów.  

 

SPOSOBY INFORMOWANIA 

 Sposoby informowania uczniów o formach sprawdzania ich osiągnięć i wiadomości.  

 Sprawdziany, prace klasowe, testy, dyktanda  są  zapowiadane z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem. Poprzedzone są lekcją powtórzeniową oraz wpisem do 

dziennika lekcyjnego w „Terminarzu”. 
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 Dyktando winne być poprzedzone powtórzeniem zasad pisowni oraz ćwiczeniami 

praktycznymi i zapowiedziane minimum trzy dni przed datą jego przeprowadzenia. 

 Dłuższe formy wypowiedzi pisane jako prace domowe uczeń realizuje w ciągu 

jednego tygodnia i oddaje do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela.  (w 

wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może wydłużyć ten termin). Nauczyciel sprawdza, 

omawia i oddaje pracę pisemną w ciągu dwóch tygodni od daty przekazania jej przez ucznia.  

 Recytację, inscenizację poprzedza minimum tygodniowy okres na ich przygotowanie 

(w zależności od trudności i długości tekstu). 

 Odpowiedź  ustna z dłuższej partii materiału powinna być zapowiedziana 

przynajmniej trzy dni przed dniem jej przeprowadzenia. 

 Nie muszą być zapowiadane: 

- kartkówki z trzech ostatnich lekcji, 

- kartkówki jako forma sprawdzenia pracy domowej, 

- krótkie zestawy zadań do pracy z tekstem, 

- testy ze znajomości lektur ( w dniu rozpoczęcia jej omawiania) 

 

 

W sprawie wszystkich kwestii nieomówionych w powyższym dokumencie nauczyciel ma 

prawo podejmować autonomiczne decyzje zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego, powiadamiając o nich uczniów, a wyjątkowe wypadki losowe traktować 

indywidualnie. 


