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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO 
 

Rok szkolny 2015/2016 

 

 
 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym odbywa się według programu wydawnictwa 

Nowa Era „Słowa na czasie”. Przedmiotowy system oceniania został opracowany w odniesieniu do 

podręczników M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska,               P. Doroszewski „Słowa na czasie”. 

 

 

 1.  Funkcje i cele oceniania  

 
 Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu 

przez ucznia gimnazjum wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w programie 

nauczania, które wynikają z podstawy programowej.  

 

Ocenianie pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną i ma następujące cele dydaktyczne: 

 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. 

2.  Pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień i zainteresowań. 

3.  Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

  Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów odznacza się obiektywizmem, systematycznością i 

indywidualizacją wymagań. Oceny są jawne i umotywowane. 

 

2.  Skala ocen 

 

Oceny dzieli się na:  

- bieżące (cząstkowe),  

-  klasyfikacyjne śródroczne,  

-  klasyfikacyjne roczne. 

 

Zarówno oceny cząstkowe, jak i klasyfikacyjne wyrażone są sześciostopniową skalą: 

6 – celujący (cel) 

5 – bardzo dobry (bdb) 

4 – dobry (db) 

3 – dostateczny (dst) 

2 – dopuszczający (dp) 

1 – niedostateczny (nd) 

 

 Oceny cząstkowe (poza oceną dopuszczającą)  mogą być wzmocnione znakiem plus (+). Oceny: celujący 

oraz plus bardzo dobry mogą być przyznawane wyłącznie tym uczniom, którzy spełniają kryteria oceny bardzo 

dobrej i posiadają wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania.    
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3.  Sposoby oceniania osiągnięć uczniów 

 

Ocenie podlegać mogą następujące formy pracy i dokonania ucznia: 

- test kompetencyjny, 

- wypracowanie klasowe (trwające co najmniej 1 godzinę lekcyjną),, 

- praca klasowa (obejmująca niewielką partię materiału), 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca ok. 15 minut),  

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

- znajomość tekstów z kanonu lektur 

- test, 

- dyktando, 

- zadanie domowe, 

- aktywność na zajęciach, 

- odpowiedź ustna, 

- dyskusja, 

- prezentacja, 

- projekt, 

- referat, 

- recytacja, 

- praca w grupach, 

- praca samodzielna, 

- praca pozalekcyjna (np. konkurs, olimpiada), 

- ćwiczenie praktyczne, 

- pokaz, 

- niewerbalne wytwory pracy, np. prezentacja multimedialna, plakat, album, mapa, film, 

słuchowisko i inne; 
 

W przypadku prac pisemnych ocenie podlegają: 

- zrozumienie i realizacja tematu; 

- zawartość merytoryczna; 

- kompozycja; 

- styl i język; 

- ortografia i interpunkcja; 

 

W ocenie odpowiedzi ustnej uwzględnia się następujące kryteria: 

- poziom merytoryczny wypowiedzi, 

- umiejętność przekazania wiedzy, 

- sprawność wypowiadania się, erudycyjność, 

- styl i sposób prezentacji, 

- elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela (i innych uczniów). 

 

 Powyższe kryteria oceniania są dostosowywane do wymagań określonych indywidualnie dla ucznia w 

opiniach i orzeczeniach PPP. 

 

4.  Poprawianie ocen 

Sposoby poprawiania ocen określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 

5.  Ocenianie klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) 

 

W ocenianiu klasyfikacyjnym osiągnięć ucznia najistotniejsze kryteria to: 

- wiedza; 

- umiejętności; 

- systematyczność; 
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- aktywność; 

- samodzielność. 

 Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów oceniania w następującej kolejności: 

- prace klasowe; 

- sprawdziany; 

- odpowiedzi; 

- prace domowe; 

- prace dodatkowe; 

- dyktanda; 

- aktywność na lekcji; 

- prace w grupach. 

 

 Otrzymane oceny mają różną skalę wartości. Oceny śródroczne i roczne ustalane są zgodnie z zasadami 

WSO. 

 

6. Kryteria oceniania na poszczególne oceny semestralne: 

 

6.1 Wypowiedź ustna na zadany temat 

 

Celujący (6)  

 
Umiejętne wykorzystywane w wypowiedzi materiału poza lekturowego oraz wiedzy z innych dziedzin nauki i 

kultury; 

- wypowiedź spójna, logiczna, bezbłędna językowo i wykazująca się wysokim poziomem  

merytorycznym; 

- krytycyzm, śmiałość argumentacji, samodzielność myślenia; 

- umiejętność obrony własnego stanowiska w trakcie dyskusji, formułowanie obiektywnych i krytycznych wniosków; 

- umiejętne i swobodne posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi oraz terminami  

specjalistycznymi; 

- zajęcie aktywnego stanowiska nadawcy i odbiorcy komunikatu werbalnego, wzbudzenie zainteresowania słuchaczy; 

- oprócz tego takie wymogi, jak na ocenę bardzo dobrą 

 

Bardzo dobry (5) 
 

- wykazanie się bardzo dobrą znajomością materiału programowego; 

- tworzenie precyzyjnych i spójnych wypowiedzi, hierarchizowanie elementów treści (logiczny układ całości, 

wyraźne zaznaczenie wstępu, rozwinięcia, wniosków); 

- umiejętne włączanie się do dyskusji: prezentowanie własnego stanowiska i punktu widzenia, przemyślana i dojrzała 

argumentacja, formułowanie obiektywnych wniosków, umiejętność słuchania cudzych racji; 

- wygłaszanie przemówień, referatów; 

- dokonywanie uogólnień, samodzielnych sądów i spostrzeżeń; 

- bogaty zasób słownictwa, sprawne posługiwanie się nowo poznanymi terminami i pojęciami; 

- wypowiadanie się zgodne z normą językową; 

- właściwe tempo i intonacja wypowiedzi; 

- komunikatywność przekazu; 

- kultura wypowiedzi. 

 

Dobry (4) 

 
- swobodne i sensowne wypowiadanie się zgodne z tematem, poparte argumentacją; 

- samodzielne formułowanie wniosków; 

- uchwycenie zależności i związków między zjawiskami; 
- dbanie o spójność i przejrzystość wypowiedzi; 

- wyrażanie i uzasadnianie własnego stanowiska w trakcie prowadzonej dyskusji; 
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- podejmowanie prób wygłaszania przemówień i referatów; 

- celowe wprowadzanie do wypowiedzi nowo poznanych słów, związków frazeologicznych, terminów 

teoretycznoliterackich; 

- tworzenie logicznych i spójnych wypowiedzi wielozdaniowych, zgodnych z ogólnopolską normą językową; 

- poprawne konstruowanie zdań złożonych; 

- właściwe tempo i intonacja wypowiedzi. 

 

 

Dostateczny (3) 

 

- trafna, samodzielna, ale zbyt krótka wypowiedź zgodna z określonym tematem, poprawna merytorycznie (z 

niewielkimi usterkami stylistycznymi), w większości odtwórcza, uproszczona; 

- próby argumentowania własnego stanowiska w dyskusji i formułowania wniosków; 

- posługiwanie się podstawowymi terminami i pojęciami teoretycznoliterackimi; 

- poprawne słownictwo, unikanie stylu potocznego, dążenie do zgodności z ogólnopolską normą wymowy; 

- na ogół poprawne konstrukcje składniowe. 

 

 

Dopuszczający (2) 

 

- odtwórcza prezentacja wiadomości; 

- nieumiejętność selekcji materiału, wypowiedź nieuporządkowana; 

- tworzenie logicznej wypowiedzi jednozdaniowej, próby formułowania wypowiedzi  

kilkuzdaniowej, wspomagane przez nauczyciela (pytania pomocnicze); 

- próba zajęcia własnego stanowiska w dyskusji; 

- słaba znajomość terminów teoretycznoliterackich; 

- ubogi zasób słownictwa, częste posługiwanie się stylem potocznym; 

- na ogół poprawne pod względem składniowym budowanie zdań. 

 

 

Niedostateczny (1) 

 
- niespełnianie wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

6.2  Recytacja 
 

 

Celujący (6) 

 

- ciekawa interpretacja głosowa, uwzględniająca charakter tekstu; 

- artystyczna prezentacja utworu (np. umiejętne wykorzystanie rekwizytów); 

- oryginalność, ekspresja, „pomysł” na tekst; 

- wzbudzenie zainteresowania słuchaczy; 

- oprócz tego, takie wymogi, jak na ocenę bardzo dobrą. 

 

 

Bardzo dobry (5) 

 

- interpretacja głosowa uwzględniająca specyfikę utworu (np. temat, kompozycję, nastrój); 

- próba artystycznej prezentacji tekstu (np. wykorzystanie rekwizytów, gestykulacji, mimiki). 

- oprócz tego, takie wymogi, jak na ocenę dobrą. 

 

 

Dobry (4) 

 

- bezbłędne opanowanie pamięciowe tekstu; 
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- właściwa artykulacja, dykcja, intonacja; 

- dążenie do poprawnej interpretacji głosowej, zgodnej z charakterem utworu (odpowiednie: modulacja głosu, tempo 

wypowiedzi, elementy gestykulacji i mimiki). 

 

 

Dostateczny (3) 

 
- poprawne wygłoszenie tekstu z pamięci (dopuszczalne 2 - 3 drobne pomyłki); 

- próba interpretacji głosowej; 

- właściwa dykcja i intonacja; 

- odpowiednie tempo wypowiedzi. 

 

 

Dopuszczający (2) 

 
- słabe opanowanie pamięciowe tekstu (ok. 60 – 70%); 

- wyraźne wygłoszenie utworu, uwzględniające przestankowanie; 

- dążenie do poprawności intonacyjnej. 

 

 

Niedostateczny (1) 

- niespełnianie wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

 

6.3 Prace pisemne 
 

Zdania domowe i klasowe 

a) poziom merytoryczny: 

- zrozumienie tematu, zgodność treści z tematem, 

- dobór materiału rzeczowego i umiejętne wykorzystanie go w pracy, 

- wnioskowanie, uzasadnianie sądów, wartościowanie, 

- umiejętne włączanie cytatów do tekstu; 

 

b) poziom kompozycyjny: 

- posługiwanie się określoną formą wypowiedzi, 

- konsekwencja kompozycyjna, 

- spójność tekstu, 

- estetyka pracy; 

 

 

c) poziom językowo – stylistyczny: 

- zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, 

- bogate słownictwo, 

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 

- funkcjonalność zastosowanych form gramatycznych, słownictwa, konstrukcji składniowych. 

 

Po uwzględnieniu powyższych kryteriów, wypracowanie zostanie ocenione następująco: 

 

 

Celujący (6) 

- pełne zrozumienie tematu i wyczerpujące omówienie go; przemyślany dobór materiału i jego oryginalne 

wykorzystanie oraz odwołanie się do tekstów kultury spoza programu; właściwe wnioski, logiczna argumentacja, 

wskazywanie wartości i ich hierarchizacja; 

- konsekwencja w stosowaniu określonej formy wypowiedzi, przejrzysty logiczny układ treści, tekst spójny, szata 
graficzna bez zarzutu; 

- komunikatywność tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób słownictwa; ortografia i  
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interpunkcja bez zarzutu. 

 

Bardzo dobry (5) 

 

- zrozumienie tematu, wyczerpujące omówienie go; przemyślany dobór materiału i odpowiednia interpretacja; 

właściwe wnioski, logiczna argumentacja, wskazywanie wartości i ich hierarchizacja; 

- konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; przejrzysty, logiczny układ treści; tekst spójny; szata 

graficzna bez zarzutu; 

- pojedyncze uchybienia, komunikatywność tekstu i indywidualizacja stylu; bogaty zasób  

słownictwa; nieliczne drugorzędne błędy ortograficzne, drobne usterki interpunkcyjne. 

 

 

Dobry (4) 

 

- zrozumienie tematu, wystarczające rozwinięcie go; właściwy dobór materiału i poprawne wykorzystanie go; 

właściwe wnioski, logiczna argumentacja; 

- konsekwencja w stosowaniu określonej formy wypowiedzi, schematyczna kompozycja;  

sporadyczne zakłócenia spójności tekstu; stosowanie akapitów, estetyczne pismo, sporadyczne skreślenia i poprawki; 

- nieliczne odstępstwa od normy, komunikatywność tekstu; urozmaicone słownictwo;  

sporadyczne zasadnicze błędy ortograficzne i nieliczne drugorzędne, nieliczne usterki  

interpunkcyjne. 

 

Dostateczny (3) 

 

- zrozumienie tematu, niepełne rozwinięcie go; na ogół właściwy dobór materiału, próby  

wykorzystania go w pracy; formułowanie wniosków, uproszczona argumentacja; 

- poprawne stosowanie określonej formy wypowiedzi, dopuszczalne uchybienia i brak  

zachowania proporcji w układzie treści; zakłócenia spójności, nieutrudniające jednak  

zrozumienia tekstu; dopuszczalny brak akapitów, czytelne pismo, nieliczne skreślenia i  

poprawki; 

- częste odstępstwa od normy, niezakłócające jednak komunikacji; ubogi zasób słownictwa, używanie słownictwa 

potocznego; nieliczne (I i II kategorii) błędy ortograficzne, usterki interpunkcyjne. 

 

Dopuszczający (2) 

 

- niepełne zrozumienie tematu, częściowe omówienie go; nie zawsze trafny dobór materiału, nieumiejętne 

wykorzystanie go; próby formułowania wniosków; 

- brak konsekwencji w posługiwaniu się określona formą wypowiedzi, odtwórczość, chaos w układzie treści; dość 

liczne zakłócenia spójności tekstu; brak akapitów, mało czytelne pismo; liczne skreślenia i poprawki. 

- wyraźne odstępstwa od normy, pozwalające jednak na zrozumienie tekstu; ubogi zasób słów z przewagą słownictwa 

potocznego; liczne zasadnicze i drugorzędne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

 

 

Niedostateczny (1) 
- niespełnianie wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. 

 

6.4 Testy i inne zadania punktowane 

 

Prace pisemne, oceniane w systemie punktowym, przelicza się poprzez skalę procentową 

    w sposób następujący: 

    1) 100% - 90%     bardzo dobry, 

    2) 80% - 89%       plus dobry, 

    3) 70% - 79%       dobry, 

    4) 60% - 69%       plus dostateczny, 

    5) 50% - 59%       dostateczny, 
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    6) 40% - 49%       dopuszczający, 

    7) 0% - 39%         niedostateczny. 

 

 

6.5 Dyktanda 

 

 0 błędów – cel 

 1 błąd – bdb 

 2 błędy – +db 

 3 błędy – db 

 4 błędy – dst 

5 błędów – -dst 

6 błędów – dop 

7 błędów – ndst 

 

3 interpunkcyjne = 1 ort 

 

 

 
6.6 Aktywność 
 

Aktywność jest oceniana w formie plusów, których określona przez nauczyciela liczba (np. 5) składa się na ocenę 

bardzo dobrą. Brak aktywności na zajęciach, brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji, jest oceniany w 

formie minusów, których określona przez nauczyciela liczba (np. 5) równa się ocenie niedostatecznej. 

 

 

6.7 Zeszyt przedmiotowy 

 

Oceniane są:  

- kompletność notatek,  

- jasność zapisu, estetyka,  

- poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.  

Ocena wynika ze stopnia realizacji powyższych kryteriów 

 
POZIOMY WYMAGAŃ 
 

Klasa pierwsza gimnazjum  

 

Celujący 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

- wykracza poza treści programowe. 

- cechuje go krytycyzm, samodzielność myślenia świadcząca o dużej sprawności intelektualnej. 

- wykazuje się znajomością kontekstów kulturowych. 

- ma bogaty zasób słownictwa i świadomie go wykorzystuje. 

- jego wypowiedzi cechuje szczególna poprawność językowa. 

 

Bardzo dobry 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania 

 

Kształcenie językowe i literackie 
Wiadomości 

- Określa problematykę utworu. 

- Odróżnia fikcję od prawdy historycznej. 
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- Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (zwroty do adresata, pytania retoryczne, 

grzecznościowe, argumentowanie). 

- Wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcje, rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i 

nastroju w opisach. 

- Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego. 

- Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje. 

- Omawia poznawcze i moralne walory utworu. 

- Omawia symbolikę utworu, nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość i 

zmienność, wartości moralne i estetyczne. 

- Odczytuje alegorie i morał w bajkach oraz prawy ogólne w przypowieściach. 

 

Umiejętności 

- Biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, sprawozdanie, opis,  

opowiadanie). 

- Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą, używając słownictwa  

nazywającego uczucia, stany psychiczne i reakcje zewnętrzne, umiejętnie wprowadza cytaty z utworu literackiego, w 

sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera. 

- Dokonuje opisu sytuacji na podstawie lektury, a także wydarzeń, sytuacji rzeczywistych. 

- Redaguje sprawozdanie z przebiegu fikcyjnego lub rzeczywistego wydarzenia,  

- Redaguje recenzję w formie artykułu do gazetki. 

- Redaguje list połączony z innymi formami wypowiedzi do różnych adresatów. 

- Redaguje protokół z dyskusji. 

- Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z realizacją 

telewizyjną, powieść z jej adaptacją filmową. 

-Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ  

narracji, określa bohaterów na podstawie języka jakim się posługują, wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki. 

- Samodzielnie korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny, słownika ortograficznego i wyrazów bliskoznacznych 

w celu bogacenia słownictwa i korekty własnych prac. 

- Dba o estetykę pisma, poprawnie stosuje akapity i zachowuje właściwe marginesy. 

- Spełnia wszystkie wymogi wyszczególnione na ocenę dobrą. 

 

Nauka o języku 

 

Wiadomości  

- Odróżnia tryby i strony czasownika. 

- Omawia znaczenie okoliczników, ich funkcje składniowe, sposoby wyrażania, związek z  

wyrazem określanym. 

- Określa funkcje wyrazów stojących poza związkami zdania. 

 

Umiejętności 

- Tworzy zdania z orzeczeniem czasownikowym, imiennym i z czasownikiem modalnym oraz z orzeczeniem 

wyrażonym frazeologizmem. 

- Umie przekształcać stronę czynną na bierną. 

- Świadomie stosuje różne formy czasowników w różnych formach wypowiedzi. 

- Stosuje podmiot w mianowniku, dopełniaczu, domyślny, szeregowy. 

- Świadomie stosuje rzeczownik w funkcji przydawki, dopełnienia, okolicznika, orzecznika. 

- Używa poprawnych form rzeczowników o odmianie osobliwej. 

- Stosuje odpowiednie stopnie przymiotnika ze względu na przekazywana informacje i intencje wypowiedzi. 

- Wzbogaca wypowiedzi przymiotnikami w funkcji przydawki i orzecznika. 

- Stosuje w wypowiedziach liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu. 

- Świadomie stosuje różne formy zaimków w celu osiągnięcia spójności wypowiedzi. 

- Tworzy i stosuje odpowiednie stopnie przysłówka ze względu na przekazywaną informację i intencję wypowiedzi. 

- Poprawnie pisze przyimki złożone. 

- Przekształca wypowiedzi różnego typu, stosując zamiennie spójniki. 
- Zachowuje poprawną interpunkcję. 
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- Stosuje partykuły w wypowiedziach w celu zasygnalizowania postawy i uczuć nadawcy wobec wypowiadanych 

treści. 

- Stosuje w wypowiedzeniach odpowiednie wykrzykniki dla uwydatnienia przeżyć, wrażeń i emocji. 

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego na trudniejszych przykładach 

 
Dobry 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową. 

 

Kształcenie językowe i literackie 
 

Wiadomości 

- Określa i ocenia postawy bohaterów ze względu na ich stosunek do pojęć: szczęście, miłość, wierność, wiara w 

Boga i ideały. 

- Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata  

przedstawionego utworu  

- wskazuje wątki, bohaterów i ich powiązania, akcję. 

- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy (bajka, ballada, przypowieść, fraszka, hymn, piosenka) 

- W utworach lirycznych wskazuje środki stylistyczne: przenośnie, powtórzenie, apostrofę, pytanie retoryczne; 

identyfikuje osobę mówiącą. 

- Dostrzega podstawowe wyróżniki sztuki teatralnej i filmowej. 

- Określa tematykę obrazu. 

- Zna poznane terminy literackie. 

 

Umiejętności 

- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą  

programową (np. sprawozdanie - recenzja, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza,  

rozprawka). 

- Dba o estetykę wypowiedzi, mówi wyraźnie, z zaznaczeniem logicznych akcentów. 

- Konstruuje logiczną wypowiedź, dobiera właściwe słownictwo. 

- Dobiera odpowiednie fragmenty tekstu w celu wspierania swoich sądów. 

- W dyskusji powołuje się na wypowiedzi innych osób. 

- Poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca pracę o elementy opisów. 

- Sporządza notatki i sprawnie posługuje się nimi w czasie lekcji. 

- Konstruuje wypowiedzi pisemne z zachowaniem trójdzielnej kompozycji 

 

Nauka o języku 

 

Wiadomości. 

- Rozpoznaje w zdaniu orzeczenie czasownikowe, imienne i orzeczenie z czasownikiem  

modalnym. 

- Potrafi odróżnić formy osobowe i nieosobowe czasownika. 

- Określa funkcje składniowe rzeczownika, odmienia przez przypadki, liczby . 

- Wskazuje w zdaniu liczebnik w funkcji przydawki i podmiotu. 

- Odróżnia nieodmienne części mowy - partykułę i wykrzyknik. 

 

Umiejętności 

- Posługuje się różnymi rodzajami wypowiedzeń pojedynczych, stosuje odpowiednią  

interpunkcję. 

- Konstruuje wypowiedzenia pojedyncze i złożone. 

- Posługuje się czasownikami w różnych trybach i stronach. 

- Poprawnie tworzy formy czasownika. 

- Poprawnie stosuje formy nieregularne czasownika. 

- Stosuje w zdaniu rzeczownik w funkcji przydawki, dopełnienia, okolicznika, orzecznika. 

- Poprawnie zapisuje osobliwe formy rzeczownika. 

- Stosuje w wypowiedzeniach przymiotnik w funkcji przydawki i orzecznika. 

- Poprawnie stworzy i zapisuje stopień wyższy i najwyższy różnych przymiotników. 
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- Dostosowuje formy przymiotnika do rzeczownika. 

- Dostosowuje formy rzeczownika i czasownika do liczebnika. 

- Zastępuje różne części mowy odpowiednimi zaimkami. 

- Poprawnie pisze przysłówki złożone. 

- Stosuje stopień wyższy i najwyższy przysłówka, poprawnie pisze nie z przysłówkami w stopniu wyższym i 

najwyższym. 

- Poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe. 

- Poprawnie stosuje spójniki jako wskaźniki zespolenia w wypowiedzeniu złożonym. 

- Pisze poprawnie partykuły: -nie, -by, -że,-no, -li, -czy z różnymi częściami mowy. 

- Dostrzega celowość użycia wykrzyknienia w wypowiedzi ustnej i pisemnej. 

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego. 

 

Dostateczny 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, 

użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu. 

 

Kształcenie językowe i literackie 

 

Wiadomości 

- Odwołuje się do poznanych tekstów; zna treść obowiązkowych lektur. 

- Zna pojęcia: dramat, fraszka, bajka, hymn, powieść historyczna, poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach. 

- Rozróżnia rodzaje i gatunki literackie. 

- Zna i stosuje przynajmniej w stopniu dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji. 

 

Umiejętności 

- Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i 

dialogi, rozumie motywacje postępowania bohaterów. 

- Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury. 

- Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami. 

- W jego wypowiedziach pisemnych i ustnych dopuszczalne są nieliczne usterki stylistyczne, składniowe, drobne 

błędy rzeczowe, pewne niespójności, ale przy zachowaniu myśli przewodniej. 

 

Nauka o języku 
Wiadomości 

- Rozróżnia okoliczniki, potrafi określić sposoby ich wyrażania. 

- Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową. 

- Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych. Rozróżnia zaimki, rozpoznaje 

partykuły. 

- Rozróżnia rodzaje okoliczników. 

 

Umiejętności 

- Tworzy czasowniki w różnych trybach i stronach. 

- Określa funkcje składniowe znanych części mowy. 

- Pisze w miarę poprawnie partykuły "nie" i 'by" z czasownikiem. 

- wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je, określa funkcję 

w zdaniu. 

- Uzupełnia zdania wykrzyknikami. 

- Na łatwych przykładach przeprowadza analizę zdania pojedynczego, wyodrębnia zespoły składniowe, sporządza 

wykres zdania. 

 

 

Dopuszczający 
Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy 

nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 
 

Kształcenie językowe i literackie 



ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego i Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzozowie 
ul. Prof. W. Pańki 2 ; 36-200 Brzozów;  Tel/fax. 013 4341774; 0134340980 ; NIP: 6861686611 

e-mai:lobrzozow@gmail.com ;www.lobrzozow.edupage.org 

11 

 

 

Wiadomości 

- Potrafi odróżnić w utworze fikcję, fakt, 

- Określa najważniejsze cechy powieści: akcję, wątki, bohaterów, temat. 

- Odróżnia epikę, lirykę i dramat. 

- W prostych przykładach wskazuje: apostrofę, porównanie, przenośnię, epitet, rymy, pytania retoryczne. 

- Rozumie pojęcia: archaizm, podmiot liryczny, obyczaj, adaptacja, opera, środki masowego przekazu. 

 

Umiejętności 

- Jego technika czytania i rozumienia tekstu literackiego daje możliwość samodzielnego  

przekazania opowiadania odtwórczego. 

- W stopniu zadowalającym pracuje z książką; zaznacza fragmenty, rozumie je, wyciąga z nich proste wnioski. 

- Potrafi krótko scharakteryzować bohatera. 

- Umie znaleźć odpowiednią informację we wskazanym słowniku. 

- Samodzielnie pisze plan ramowy, charakterystykę bohatera, opowiadanie, streszczenie, list, porządek zebrania. 

- W miarę poprawnie wygłasza z pamięci utwory poetyckie lub fragmenty prozy . 

- W wypowiedziach pisemnych popełnia błędy stylistyczne, logiczne, ortograficzne, drobne błędy rzeczowe nie 

przekreślające całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 

 

Nauka o języku 
 

Wiadomości 

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy. 

- Wyodrębnia w zdaniu podmiot, orzeczenie. 

- Rozróżnia zdania pojedyncze i złożone, równoważnik zdania, zdanie pytające, wykrzyknikowe, oznajmujące. 

 

 

 

 

Niedostateczny 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykluczają samodzielne lub przy pomocy 

nauczyciela wykonanie zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

Kształcenie językowe i literackie 
 

Wiadomości 

- Nie opanował w stopniu zadowalającym wiadomości dotyczących rodzajów i gatunków  

literackich. 

- Nie zna podstawowych cech powieści. 

- Ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swoje wypowiedzi pod względem językowym. 

- W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych,  

językowo - logicznych i stylistycznych. 

 

Umiejętności 

- Uczeń nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze 

zrozumieniem lektury. 

- Nie potrafi pracować z książką. 

- Nie potrafi dokonywać analizy utworu literackiego. 

- Nie odróżnia podstawowych środków artystycznego obrazowania. 

- Nie potrafi formułować dłuższych form wypowiedzi pisemnej ( 

opowiadanie, opis, charakterystyka, streszczenie, list) 
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Nauka o języku 

 
Wiadomości 

- Ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy. 

- Ma kłopoty z rozróżnianiem zdania pojedynczego, złożonego, równoważnika zdania, 

 

Umiejętności 

- Popełnia rażące błędy w odmianie czasownika, rzeczownika, przymiotnika i liczebnika 

 

 
 SPOSOBY OCENIANIA I POPRAWIANIA OCEN 

 

Uczeń ma prawo do: 

 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji dwa razy w semestrze (traci to prawo jeżeli ma 3 godziny 

nieusprawiedliwione w semestrze) 

 zgłoszenia braku zadania domowego dwa razy w semestrze 

 zgłoszenia braku podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub lektury dwa razy w semestrze 

 

Ocenę niedostateczną z języka polskiego (poza nieprzygotowaniem się do 

odpowiedzi) otrzymuje uczeń gdy: 

 w zeszycie przedmiotowym brakuje trzech notatek z lekcji 

 brak zeszytu z zadaniem domowym 

 notatki z lekcji w formie kserograficznych kopii dopuszczalne są tylko w przypadku 

dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. 

 

Warunki poprawy oceny. 

1. Uczeń ma możliwość poprawy następujących ocen: 

- oceny ,,ndst” z odpowiedzi ustnej, zadania domowego, powtórzenia wiadomości oraz 15 - 

minutowych kartkówek  

- oceny ,,ndst” i ,,dop” ze sprawdzianów z treści lektur, sprawdzianów ze znajomości epoki literackiej, 

zadań klasowych(pisanie własnego tekstu, czytanie ze znajomości) 

2. Uczeń, który był obecny na lekcji i otrzymał ocenę ,,ndst” lub ,,dop”, ma możliwość poprawienia oceny 

w terminie do 7 dni od momentu otrzymania poprawionej pracy. W wyjątkowym przypadku (np. 

długotrwałej choroby) nauczyciel może wyznaczyć inny, dogodny termin. 

3. Uczeń, który nie był obecny w czasie pisania sprawdzianu i była to nieobecność usprawiedliwiona, ma 

możliwość napisania sprawdzianu w terminie do 7 dni. 

4. Jeśli uczeń nie zgłosił się na umówiony wcześniej sprawdzian lub powtórzenie wiadomości i była to 

nieobecność nieusprawiedliwiona, otrzymuje ocenę ,,ndst” bez możliwości poprawy. 

5. Treść zadania domowego ma być samodzielną, przemyślaną pracą. Jeśli praca jest niesamodzielna (np. 

jest pracą skopiowaną ze strony internetowej albo napisaną na podstawie klucza odpowiedzi) uczeń 

otrzymuje ocenę ,,ndst” bez możliwości poprawy. 

6. Jeśli podczas sprawdzianu lub kartkówki uczeń pracował niesamodzielnie, utrudniając przy tym pracę 

klasie, otrzymuje ocenę ,,ndst” bez możliwości poprawy. 

7. Uczeń na wykonanie zadania domowego lub innej pracy ma wyznaczony, określony termin (od 7 do 14 

dni). Jeśli nie odda pracy w terminie otrzymuje ocenę ,,ndst”. Prace nie będą przyjmowane do oceny po 

upływie wyznaczonego terminu. 

8. Uczeń ma prawo do zgłoszenia w ciągu semestru dwukrotnie nieprzygotowania i braku zadania. Po 

wykorzystaniu tego prawa uczeń otrzymuje ocenę ,,ndst”. 

9. Nie stosuje się zasady poprawiania oceny w ostatnim tygodniu klasyfikacji semestralnej i rocznej 
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System oceniania został opracowany przez nauczycieli języka polskiego w składzie: 

Małgorzata Kuliga – przewodnicząca 

Katarzyna Kozak  

Anna Dudek 

Joanna Nowak – Kopeć 

Dorota Kamińska 

Marzena Chudzikiewicz 

 

 


