
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

z języka polskiego 

w klasach IV- VIII  

 

1. Zasady ogólne: 

 

 Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o PZO. 

 Ocenianiu poddana jest wiedza ucznia, jego umiejętności, postawa oraz aktywność na 

zajęciach. 

 Ocenia się rozmaite działania ucznia mające na celu wykształcenie umiejętności 

ponadprzedmiotowych określonych w Podstawie programowej, a realizowane przez: 

aktywność na lekcji, prace domowe,  prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

wypowiedzi ustne, pracę w grupie, prace dodatkowe- wykonanie projektu, plakatu itp., 

sprawdziany, kartkówki ( 20 min.), prace klasowe. 

 Wszystkie oceny są jawne. 

 Każda ocena opatrzona jest ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela. 

 Komentarz zawiera informację dla ucznia o rodzaju popełnianych przez niego błędów 

oraz sposobie ich poprawy, a w przyszłości uniknięcia  podobnych usterek. 

 Wymagania edukacyjne są formułowane w oparciu o Podstawę programową oraz  

program nauczania „Jutro pójdę w świat”, „Bliżej słowa”. 

 Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 

 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać z 

całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym  od powrotu do szkoły 

na dodatkowych zajęciach. 

 Uczeń ma tylko raz prawo  do poprawy. Ocena z poprawy jest ostateczna. Poprawiane 

mogą być tylko oceny niedostateczne, dopuszczające, dostateczne i dobre. 

 Poprawa pracy klasowej, sprawdzianu odbywa się w terminie ustalonym przez 

nauczyciela, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie od oddania prac. 

 Prace klasowe, sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 Prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych 

błędów. 

 Prace klasowe mogą być pisane na kartkach lub w specjalnych zeszytach. Nauczyciel 

umawia się co do tego na pierwszych zajęciach 

 z uczniami. 

 Pisemne prace domowe ( „wypracowania” różnego typu) mogą być zadawane z lekcji 

na lekcję. 

 Na życzenie nauczyciela prace domowe pisemne mogą być wykonywane na kartkach 

opatrzonych podpisem i tematem pracy. Prace muszą być napisane w sposób czytelny i 

estetyczny. 

 Pisemne prace domowe uczeń jest obowiązany oddawać w ustalonym terminie. Jeśli 

praca nie zostanie oddana, skutkuje to oceną niedostateczną. 



 Trzy razy w semestrze uczeń może na początku lekcji  zgłosić brak pracy domowej  lub 

nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych. Nauczyciel zaznacza ten fakt w dzienniku lub 

w swoim notesie. Nie dotyczy to jednak:  prac klasowych,  sprawdzianów,  kartkówek, 

wypracowań i innych prac domowych zadawanych z dużym wyprzedzeniem,  

przeczytania lektury. 

 Za aktywność na zajęciach uczeń może być nagrodzony „plusem”. Pięć „plusów” daje 

ocenę bardzo dobrą. 

 Za brak aktywności i celowe uchylanie się od pracy na lekcji lub pracy w grupie nad 

jakimś zadaniem uczeń może otrzymać „minus”. 

 Pięć „minusów” daje ocenę niedostateczną. 

 Zarówno „plusy” jak i „minusy” są zapisywane przez nauczyciela  w notesie lub 

dzienniku. 

 Obowiązkiem ucznia jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i przynoszenie 

 go na każde zajęcia. Zeszyt można zmienić na nowy (w przypadku, gdy zostanie cały 

zapisany) lub za zgodą nauczyciela. 

 Jeśli była zadana praca domowa w zeszycie, a uczeń zgłosi jego brak, jest to 

równoznaczne z nieodrobieniem zadania domowego. 

 W razie udowodnienia uczniowi przez nauczyciela niesamodzielności pracy domowej  

( np. wypracowanie przepisane z Internetu) otrzymuje on ocenę niedostateczną. 

 W szczególnych przypadkach (np. długotrwała choroba ucznia) dopuszcza się 

indywidualne zasady oceniania uzgodnione między nauczycielem a uczniem i 

ewentualnie jego rodzicami, umożliwiające uzupełnienie przez ucznia powstałych 

zaległości. 

 Podczas ustalania oceny śródrocznej i rocznej uwzględniane są oceny cząstkowe 

uzyskane przez ucznia z obowiązkowych form sprawdzania wiadomości i 

umiejętności, z nadobowiązkowych form aktywności, za aktywność na lekcji, 

zaangażowanie i przygotowanie do zajęć. 

 Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

 Ocenę klasyfikacyjną celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wymagania na 

ocenę bardzo dobrą, a także wykazuje się opanowaniem treści ponadprogramowych 

oraz legitymuje się osiągnięciami w konkursach polonistycznych. 

 

2. Kryteria oceniania dłuższych prac stylistycznych o charakterze 

argumentacyjnym i twórczym  w klasach VII i VIII  (zostały opracowane na 

podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej). 

 Praca stylistyczna powinna zawierać co najmniej 181 słów.  

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE 

ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) 

Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p. 



Sprawdzane tu jest m.in., czy:  wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,  

w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni 

sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu,  wypowiedź jest w całości na temat. 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi,  

we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. 

2. Elementy retoryczne – 0-5p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  argumentacja  

w pracy jest wnikliwa, argumenty są poparte właściwymi przykładami,  argumenty są przedstawione 

w sposób uporządkowany, np. są przedstawione od najbardziej do najmniej ważnego albo są zapisane 

w porządku argument – kontrargument. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  uczeń 

wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli 

polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia 

albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o 

czym pisze  uczeń, pisząc np.  

o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał 

postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma. 

5. Styl – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  styl 

wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując 

słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej,  styl wypowiedzi jest 

jednolity, tzn.  

czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style  

w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy). 

Oceniając język wypowiedzi, najpierw oceniony zostanie zakres użytych środków 

językowych,  

a następnie – ich poprawność. Ostateczna liczba punktów ustalona będzie na podstawie oceny obu 

tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

7. Ortografia – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów 

ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.  

8. Interpunkcja – 0-1p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów 

interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

Uwagi dodatkowe:  

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt.  

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej  

w poleceniu, za całą wypowiedź sprawdzający przyzna 0 pkt.  

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt.  

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający 

przyzna  

0 pkt w każdym kryterium.  

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji 

tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich  

i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający przyzna 0 punktów.  



6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, 

zadania zawartego w arkuszu testu lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od 

innego ucznia, wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p.  

7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie 

niezgodne  

z prawem. W przypadku takich wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty za styl i język lub cała 

wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW –  

PRACA ARGUMENTACYJNA (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) 

REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2p. 
Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 

Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

 

2p. 

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Nieuwzględniony jeden element polecenia - inny niż forma. 

W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

 

1p. 

Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma). 

0p. 

ELEMENTY RETORYCZNE                                                 0-5p. 
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p. 
Podjęta próba argumentowania. 

Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych  

z problemem określonym w temacie. 

 

1p. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p. 
Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.   

Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB  

wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.   

Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane. 

  

3p. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p. 
Pogłębiona argumentacja.   

Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi  

przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.   

Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane. 

 

5p. 

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                    0-2p. 
Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu  

(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).   

Poprawność rzeczowa. 

 

2p. 

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 

 (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury,  

jeżeli polecenie tego wymaga).  

ALBO  

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 

 w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu  

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 

 ALBO  

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej  

w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego  

lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).   

Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe. 

 

1p. 

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                      0-2p. 
Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.   

Graficznie wyodrębnione akapity.   

Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,  

ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

 

2p. 

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.   

Graficznie wyodrębnione akapity.   

Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 

 

1p. 

STYL                                                                                        0-2p. 
Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.   

Jednolity. 

 

2p. 
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p. 



JĘZYK                                                                                 0-4p. 
Szeroki zakres środków językowych, tzn.  zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka,  

w tym  np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną  

realizację tematu: 

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-

9bł. 

jęz. 
4p. 3p. 2p. 1p. 

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka stosowne / odpowiednie 

do realizacji tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9 

3p. 2p. 1p. 0p. 

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, 

utrudniające realizację tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9 

2p. 1p. 0p. 0p. 

ORTOGRAFIA                                                                   0-2p 
Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p. 
2–3 błędy ortograficzne. 1p 

INTERPUNKCJA                                                             0-1p 
Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p. 

 

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM  

(NP. OPOWIADANIE) 

Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p. 

Sprawdzane tu jest m.in., czy:  wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu,  

w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni 

sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu,  wypowiedź jest w całości na temat. 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi,  

we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. 

2. Elementy o charakterze twórczym – 0-5p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja 

w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona, wydarzenia są logicznie ułożone, fabuła jest 

urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, 

puenta oraz czy lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób 

ciekawy i twórczy.  
3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  uczeń 

wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych tekstów – jeżeli 

polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia 

albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o 

czym pisze  uczeń, pisząc np.  

o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał 

postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma. 

5. Styl – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:  styl 

wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, stosując 

słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej,  styl wypowiedzi jest 

jednolity, tzn.  

czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style  

w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy). 

Oceniając język wypowiedzi, najpierw oceniony zostanie zakres użytych środków 

językowych,  

a następnie – ich poprawność. Ostateczna liczba punktów ustalona będzie na podstawie oceny obu 

tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 



7. Ortografia – 0-2p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów 

ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi.  

8. Interpunkcja – 0-1p. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów 

interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

Uwagi dodatkowe:  

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt.  

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej  

w poleceniu, za całą wypowiedź sprawdzający przyzna 0 pkt.  

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt.  

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający 

przyzna  

0 pkt w każdym kryterium.  

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji 

tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich  

i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający przyzna 0 punktów.  

6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, 

zadania zawartego w arkuszu testu lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od 

innego ucznia, wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p.  

7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie 

niezgodne  

z prawem. W przypadku takich wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty za styl i język lub cała 

wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW – 

 PRACA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP. OPOWIADANIE) 

REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2p. 
Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 

Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

 

2p. 

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Nieuwzględniony jeden element polecenia - inny niż forma. 

W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

 

1p. 

Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu. 

Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma). 

0p. 

ELEMENTY TWÓRCZE                                                 0-5p. 
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p. 
Narracja częściowo funkcjonalna.  Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.   

Prosta fabuła 

 

1p. 
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p. 
Funkcjonalna narracja.   

Logiczny układ zdarzeń.   

Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród następujących 

elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, 

punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. 

  

3p. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p. 
Funkcjonalna narracja.  

Logiczny układ zdarzeń.   

Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród 

następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot 

akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.   

Twórcze wykorzystanie treści lektury. 

 

5p. 

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                    0-2p. 



Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu  

(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).   

Poprawność rzeczowa. 

 

2p. 

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 

 (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury,  

jeżeli polecenie tego wymaga).              ALBO  

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 

 w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu  

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).          ALBO  

Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej  

w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego  

lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).   

Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe. 

 

1p. 

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                      0-2p. 
Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.   

Graficznie wyodrębnione akapity.   

Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,  ALBO podziału 

wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

 

2p. 

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.   

Graficznie wyodrębnione akapity.   

Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 

 

1p. 

STYL                                                                                        0-2p. 
Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.   

Jednolity. 

 

2p. 
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p. 

JĘZYK                                                                                 0-4p. 
Szeroki zakres środków językowych, tzn.  zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka,  

w tym  np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną  

realizację tematu: 

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-

9bł. 

jęz. 
4p. 3p. 2p. 1p. 

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka stosowne / odpowiednie 

do realizacji tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9 

3p. 2p. 1p. 0p. 

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, 

utrudniające realizację tematu. 

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9 

2p. 1p. 0p. 0p. 

ORTOGRAFIA                                                                   0-2p 
Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p. 
2–3 błędy ortograficzne. 1p 

INTERPUNKCJA                                                             0-1p 
Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p. 

 

Przy ocenie pozostałych prac pisemnych bierzemy pod uwagę następujące kryteria: 

A. Kryterium merytoryczne -zgodność z tematem, sposób jego realizacji 

B. Kryterium strukturalne -kompozycja, forma podawcza wypowiedzi, 

estetyka; 

C. Kryterium językowe -poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna,         

interpunkcyjna. 

Schemat oceniania będzie opracowywany do każdego zadania odrębnie. 

 

 

3. Kryteria oceniania dłuższych prac stylistycznych w klasach IV-VI: 

Praca powinna zawierać co najmniej: 

kl. IV- 80 słów 

 kl.V -   80 słów 

 kl. VI- 100 słów 

 

 



Przy ocenie  prac pisemnych bierzemy pod uwagę następujące kryteria: 

A. Kryterium merytoryczne -zgodność z tematem, sposób jego realizacji 

B. Kryterium strukturalne -kompozycja, forma podawcza wypowiedzi, estetyka; 

C. Kryterium językowe -poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna,         

interpunkcyjna. 

Schemat oceniania będzie opracowywany do każdego zadania odrębnie.  

 

 

           Opracowanie: 

Ewa Grudewicz, Iwona Kozioł, Marzena Stankiewicz, Iwona Zacharczuk 

 

 

 


