
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego 
w Szkole Podstawowej nr 20  im. Bohaterów Westerplatte z Oddziałami Integracyjnymi 

 w Gorzowie Wielkopolskim 
 
I. Założenia ogólne 

 
1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy  ucznia. 
2. Każdy uczeń pracuje, na miarę swoich możliwości, by osiągnąć sukces szkolny. 
3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach  i założeniach 

przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego. 
4. Ocena ma dostarczyć uczniowi  i jego rodzicom  informacji na temat postępów ucznia w nauce, jego 

uzdolnień i/lub trudności. 
5. Wymagania edukacyjne oparte są na nowej podstawie programowej z języka polskiego ( z 2017 r.).  
6. O wymaganiach edukacyjnych nauczyciel informuje uczniów i rodziców do końca września. 
7. Przedmiotowe zasady oceniania  z języka polskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami  oceniania. 
8. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

a) niedostateczny (ndst.)    
b) dopuszczający (dop.)    
c) dostateczny (dst lub dst. lub dost.)   
d) dobry (db lub db.)     
e) bardzo dobry (bdb lub bdb.  lub bd)    
f) celujący (cel.) 

     
9. PZO z języka polskiego dopuszczają możliwość wystawiania ocen ze znakami graficznym + lub - , ale tylko 

podczas śródrocznego oceniania wiadomości i umiejętności. 
10. PZO obejmują dwa poziomy wymagań: podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP). 

 
 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu 
 
a) kartkówki 
b) sprawdziany i testy gramatyczne  i literackie 
c) sprawdziany ze znajomości lektur 
d) testy czytania ze zrozumieniem 
e) prace  klasowe 
f) dyktanda 
g) zadania domowe (np. wypracowania, ćwiczenia i inne) 
h) odpowiedzi ustne 
i) prezentacje (np. projektu edukacyjnego,  prezentacji multimedialnej itp.) 
j) recytacja poezji i prozy 
k) opowiadanie 
l) przemówienia 
m) praca z lekturą 
n) technika głośnego czytania (bez przygotowania i z przygotowaniem) 
o) prowadzenie zeszytu 
p) aktywność na zajęciach 
q) udział w konkursach polonistycznych i inne formy aktywności (np. wykonanie  komiksu, albumu, 

przygotowanie pomocy   dydaktycznych  itp. 
 
III. Szczegółowe rozwiązania dotyczące wybranych form uczniowskiej aktywności 

 
 

Obszar Zasad oceniania Zasady poprawiania Minimalna 
częstotliwość  
w semestrze 

Prace literackie 
pisane na lekcji 

- powinny być zapowiedziane z co najmniej   
tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone wpisem 
do dziennika lekcyjnego; 
- dotyczą redagowania dłuższych pisemnych form 
wypowiedzi ćwiczonych na lekcji i w domu; 
- prace klasowe są obowiązkowe, jeśli z przyczyn 
losowych uczeń nie może jej pisać w wyznaczonym dla 

- wszystkie prace klasowe uczeń musi 
poprawić, czyli dokonać analizy i korekty 
popełnionych błędów; 
- uczeń ma prawo przystąpić do jednokrotnej 
próby poprawy oceny niedostatecznej; 
- termin poprawy jest ustalany przez 
nauczyciela, jednak nie później niż dwa 

 
2 



całej klasy terminie, to powinien to zrobić w terminie 
dwutygodniowym od powrotu do szkoły; 
- w przypadku nienapisania przez ucznia pracy klasowej 
w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do 
szkoły, otrzymuje on ocenę niedostateczną; 
- nauczyciel powinien oddać sprawdzone prace w ciągu 
trzech tygodni; 
- przy ocenie pracy pisemnej należy uwzględnić opinię 
poradni i pedagogiczno-psychologicznej dotyczącą 
zaburzeń w czytaniu i pisaniu dzieci dyslektycznych. 

tygodnie po otrzymaniu oceny; 
 

Sprawdziany  
z nauki o języku 

- powinny być zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem i poprzedzone wpisem do dziennika; 
- obejmują wiedzę i umiejętności z poszczególnych 
działów gramatycznych ujętych w programie nauczania; 
- mogą mieć formę testu; 

-  jak wyżej;  
1 

Testy sprawdzające 
czytanie ze 
zrozumieniem 

- przeprowadzane w oparciu o tekst z podręcznika, 
gotowy lub przygotowywany przez nauczyciela; 
 

- nie podlega poprawie  
1 

Dyktanda lub 
sprawdziany 
ortograficzne 

- powinny być poprzedzone powtórzeniem zasad 
pisowni orazćwiczeniami praktycznymi  
i zapowiedziane minimum dwa dni przed datą 
przeprowadzenia; 
- przy ocenie dyktanda lub sprawdzianu ortograficznego 
należyuwzględnić opinię poradni pedagogiczno-
psychologicznej dotyczącą zaburzeń w czytaniu i 
pisaniu dzieci dyslektycznych; 

- termin poprawy: tydzień po otrzymaniu 
oceny niedostatecznej; 
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(ortografia 
i interpunkcja są 
oceniane również 

podczas 
sprawdzania 

prac pisemnych) 
Kartkówki - dotyczą trzech ostatnich tematów lub ostatnio 

omawianego zagadnienia; 
- nie muszą być  zapowiedziane; 
- mogą dotyczyć rozumienia tekstu zadanego do 
przeczytania w domu, zredagowania krótkiej formy 
użytkowej itp. 
- mogą mieć formę testu; 
- przeprowadzane są według potrzeb; 
 

- nie podlegają poprawie;  
według potrzeb 

Odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi mogą dotyczyć trzech ostatnich lekcji; 
- jeśli obejmują obszerniejszy materiał, muszą być 
zapowiedziane. 

- krótsze, dotyczące najwyżej trzech ostatnich 
tematów lub omawianego zagadnienia nie 
podlegają poprawie; 
- jeśli odpowiedź dotyczy obszerniejszego 
materiału, uczeń ma prawo poprawić ocenę 
niedostateczną  w terminie ustalonym przez 
nauczyciela i w sposób przez niego 
zaproponowany; 

 
1 

Recytacja - dotyczy poezji lub fragmentów prozy; 
- uczniowie mają minimum tydzień  na przygotowanie. 

- w przypadku nieprzygotowania, uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną i ma 
obowiązek poprawić ją w terminie ustalonym 
przez nauczyciela; 
- w przypadku dłuższej nieobecności, uczeń 
ma tydzień na przygotowanie recytacji; 

 
1 

Wypracowanie - zgodnie z poleceniem nauczyciela wypracowanie 
uczeń pisze na lekcji lub w domu (w takim wypadku na 
napisanie pracy uczeń ma przynajmniej trzy dni); 
- prace napisane w domu muszą być wykonane 
czytelnie, estetycznie i z pomocą słownika 
ortograficznego; 
- ocenie podlegają prace wszystkich uczniów; 
- prace muszą być napisane samodzielnie; 
- niesamodzielnie napisane prace (wskazujące na pomoc 
innych osób) lub skopiowane z innych źródeł (np. 
internetu,  opracowania itp.) zostają ocenione na ocenę 
niedostateczną bez możliwości poprawy; 
- wypracowanie podlega ocenianiu kryterialnemu 
odpowiednio do poziomu 4-6 lub 7-8  (o ocenie 
decydują progi procentowe po przeliczeniu punktów) 
lub holistycznemu; 
- powinno być napisane na kartce formatu A4 w linię 
lub kratkę (jeśli w kratkę, to uczeń pisze co drugą 
kratkę); 

- uczeń ma prawo poprawić ocenę 
niedostateczną z wypracowania, jeśli podjął 
się wykonania zadania, ale jego poziom nie 
pozwala na otrzymanie pozytywnej oceny; 
- w przypadku dłuższej nieobecności ucznia 
w szkole termin wykonania zadania ustala 
nauczyciel; 
- jeśli uczeń nie przedstawi do oceny 
zadanego wypracowania, otrzymuje ocenę 
niedostateczną ; 
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- w przypadku dysleksji i dysgrafii uczniowie mogą 
napisać pracę na komputerze. 

Zadania domowe - dotyczą krótszych wypowiedzi pisemnych na zadany 
temat, wykonania ćwiczeń z podręcznika lub zeszytu 
ćwiczeń, dokończenia notatki, przeczytanego tekstu 
kultury, przygotowania informacji na zadany temat itp.; 
- wywiązanie się z zadania domowego sprawdzane jest 
wszystkim, ale oceniane wg potrzeb; 
- zgłoszony brak zadania domowego nauczyciel 
odnotowuje w dzienniku literą „np" lub innym znakiem 
i jest jednoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji; 

- uczeń, który nie miał zadania, jest 
zobowiązany do jego wykonania i pokazania 
nauczycielowi; 

 
według potrzeb 

Test lub sprawdzian z 
lektury 

- jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów; 
- dotyczy znajomości treści lektury; 
- oceniany zgodnie z przelicznikiem procentowym. 

- nie podlega poprawie; w zależności 
od liczby lektur 

omawianych  
w semestrze 

Praca w grupie - dotyczy podejmowania działań na lekcji; 
- uczeń jest oceniany za umiejętność współdziałania 
w grupie (komunikatywność, kompromisowość, 
kreatywność); 

  
1 

Aktywność - dotyczy aktywnego udziału w zajęciach, częstego 
zgłaszania się i udzielania logicznych  
i konstruktywnych wypowiedzi, a także zadań 
dodatkowych dla uczniów z inicjatywą; 
- ocena za aktywność ma funkcję motywującą; 
- uczeń otrzymuje ocenę w tej kategorii także za udział 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (waga oceny 
uzależniona jest od rangi konkursu i zaangażowania 
ucznia); 
 

- za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bdb, 
- za osiem plusów uczeń otrzymuje ocenę 
cel.; 

 
według potrzeb 

Prace długoterminowe - dotyczą projektów edukacyjnych, prezentacji 
multimedialnych, albumów, komiksów, plakatów itp.; 
- prace oceniane są według wcześniej podanych 
uczniowi kryteriów; 
- są obowiązkowe dla wszystkich (wykonywane 
indywidualnie lub w grupach); 

- uczniowi przysługuje prawo poprawy oceny 
niedostatecznej w trybie i na zasadach 
ustalonych przez nauczyciela 
 

 
1 

Głośne czytanie 
(z przygotowaniem 
i bez przygotowania) 

- według kryteriów; 
- obowiązuje w klasach 4-6, a w klasach 7-8 wg 
potrzeb; 

- nie podlega poprawie;  
1 

Przemówienie 
 

- obowiązuje w klasach 7-8; 
- jego przygotowanie i wygłoszenie powinno być 
zapowiedziane z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem; 
- uczeń, który w terminie nie wywiąże się z zadania, 
otrzymuje ocenę niedostateczną; 
- uczeń nieobecny w szkole dłużej niż trzy dni ma 
obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela celem 
wyznaczenia terminu wykonania zadania. 

- termin poprawy jest ustalany przez 
nauczyciela 

 
wg potrzeb 

 
 

IV. Waga ocen 
 
a) Praca klasowa (praca literacka pisana na lekcji),  test  – 6 
b) Sprawdzian - 6 
c) Test czytania ze zrozumieniem/ sprawdzian z treści lektury: - 5 
d) Kartkówka – 3 
e) Dyktando –4 
f) Pisemna praca domowa (wypracowanie)  – 3 
g) Pisemna praca domowa (inna niż wypracowanie)  –1 
h) Odpowiedź ustna  – 3 
i) Recytacja – 4 
j) Przemówienie - 6 
k) Technika czytania  – 3 
l) Praca w grupie –2 
m) Aktywność  –3 
n) Różne działania twórcze, prace dodatkowe w zależności od rodzaju: 

 np. plakat, makieta, projekt  –  4 
 występy artystyczne - 6 



o) Konkursy w zależności rangi – maksymalnie –6 
 
 
V. Dostosowanie PZO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami 

 
a) uczniowieposiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach  

w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani  
z uwzględnieniem zaleceń poradni; 

b) uczniowie z dysleksją mają prawo do wydłużonego czasu pracy na sprawdzianach, testach, pracach 
klasowych, dyktandachzgodnie z możliwościami organizacyjnymi; 

c) w pracach pisanych na lekcji ortografia i interpunkcja oceniane są według odrębnych kryteriów; 
d) pisemne prace domowe uczniów z dysfunkcjami oceniane są wg tych samych kryteriów co prace uczniów 

bez dysfunkcji (zalecenia PPP: praca ze słownikiem, czytelność i estetyka zapisu); 
e) uczniowie z dysortografią podlegają ocenie z dyktanda lub sprawdzianu ortograficznego (dyktanda  

i sprawdziany ortograficzne są oceniane na podstawie zmienionych kryteriów); 
f) uczniowie z dysleksją mogą być zwolnieni z głośnego czytania w klasie przed rówieśnikami; 
g) recytacja tekstów wygłaszanych z pamięci obejmować może tylko fragmenty; 
h) uczeń nie musi recytować tekstu w trakcie lekcji przy całej klasie (może skorzystać z czasu na przerwie lub  

w innych dogodnych dla niego warunkach); 
i) uczeń z dysleksją może skorzystać z nagrań filmowych, audiobooków lub przeczytać tylko wskazane przez 

nauczyciela fragmenty lektur; 
j) uczeń może być zwolniony z odpowiedzi ustnych na forum klasy; 
k) każdy uczeń z dysleksją ma prawo do szczególnej pomocy i opieki ze strony nauczyciela. 
 

VI. Ustalenia dotyczące nieprzygotowania ucznia do lekcji 
 

a) trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić bez żadnych sankcji nieprzygotowanie do lekcji, które rozumiane jest 
jako: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń itp.; 

b) nieprzygotowanie zgłasza na początku lekcji; 
c) nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek, dyktand, prac klasowych, recytacji, 

inscenizacji,przeczytania lektur, czyli form zapowiedzianych z wyprzedzeniem (chyba że uczeń był dłużej 
nieobecny, wtedy termin  zaliczenia ustala nauczyciel po rozmowie z uczniem); 

d) zgłoszenie nieprzygotowana skutkuje wpisaniem skrótu „np.” lub innego znaku; 
e) każdy kolejny raz jest jednoznaczny z wstawieniem oceny niedostatecznej. 

 

VII. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ucznia 

1. Rodzice mają prawo do wglądu w  prace ucznia w obecności nauczyciela podczas zebrań, konsultacji lub 
mogą otrzymać pace do domu. 

2. Prace uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 
3. Informacje o wynikach konkursów, osiągnięciach uczniów umieszczane są na gazetkach ściennych i stronie 

internetowejszkoły. 
 

VIII. Wybrane kryteria oceniania aktywności uczniów 
 

1. Prace literackie 
 

Kryteria oceniania prac literackich w kl. 4-6  
 

Dłuższe formy wypowiedzi pisemnych 
Nr kryterium Kryterium Punktacja  

1.  
 

Całkowita godność  pracy z tematem. 
Częściowa zgodności z tematem. 
Brak zgodności z tematem. 

2 
1 
0 

 

2.  Zachowanie właściwej formy wypowiedzi. 1  
3.  Treść bogata. 

Treść wystarczająca do prezentacji tematu. 
Treść niewystarczająca do prezentacji tematu. 

2 
1 
0 

 

4.  Stosowanie bogatego słownictwa, dostosowanego do treści. 
Słownictwo przeciętne, wystarczające do prezentacji treści. 
Słownictwo ubogie. 

2 
1 
0 

 



 
5.  Spójna kompozycja pracy (m.in. przestrzeganie jedności czasu 

gramatycznego; wyróżnianie wstępu, rozwinięcia, zakończenia - akapit). 
1  

6.  Poprawność językowa 
0-3 błędy – 2p. 
4 błędy – 1p. 
5 błędów i więcej – 0p. 

2  

7.  Poprawność ortograficzna 
0-3 błędy – 2p. 
4 błędy – 1p. 
5 błędów i więcej – 0p. 

*Uczeń z dysfunkcją: 
0-5 błędów – 2 p. 
6 błędów – 1 p. 
7 błędów i więcej – 0 p. 

2 

8.  Poprawność interpunkcyjna – 
dopuszczalne 3 błędy. 

*Uczeń z dysfunkcją: 
– dopuszczalnych 5 błędów. 

1 
 

9.  Estetyka zapisu. 
 

1  

 
 

Razem:         14  

 
 *Dostosowanie wymagań podczas prac pisanych na lekcji. 

 
 

Kryteria oceniania prac literackich w kl. 7-8 (maksymalnie 20 punktów) 
 
 
 

1. REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI Max. 2 p. 

2 p.  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
 Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 
 Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

 

1 p.  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
 Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB 
 W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

0 p.  Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
 Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB 
 W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. 

2. ELEMENTY TWÓRCZE / ELEMENTY RETORYCZNE Max. 5 p. 

 2. Elementy twórcze 2. Elementy retoryczne  

5 p.  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. 

 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. 

 

 

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

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

 

3 p.  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. 

 Powierzchowna argumentacja; 
w wypowiedzi brak wnikliwości. 

 Niektóre argumenty zilustrowane 
odpowiednimi przykładami 
ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów 
w funkcji argumentacyjnej. 

 Argumenty/przykłady częściowo 
uporządkowane. 

 



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

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

 

1 p.  Narracja częściowo funkcjonalna. 
 Dopuszczalne usterki w logicznym 

układzie zdarzeń. 
 Prosta fabuła. 

 

 Podjęta próba argumentowania. 
 Ograniczenie do wyliczenia 

powierzchownie omówionych 
przykładów, powiązanych z problemem 
określonym w temacie. 

 

0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego 
wymagania określonego na 1 pkt. 

Praca nie spełnia co najmniej jednego 
wymagania określonego na 1 pkt. 

 

3. KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE Max. 2 p. 

2 p.  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 
(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 

 Poprawność rzeczowa. 

 

1 p.  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. 

 

0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.  

4.KOMPOZYCJA TEKSTU Max. 2 p. 

2 p.  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 
 Graficznie wyodrębnione akapity. 
 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału 

wypowiedzi na funkcjonalne akapity. 

 

1p.  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. 
 Graficznie wyodrębnione akapity. 
 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 

 

0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.  

5. STYL Max. 2 p. 

2p.  Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. 
 Jednolity. 

 

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

0 p. Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.  

6. JĘZYK Max. 4 p. 

       Poprawność środków 
 
 
Zakres środków 

Nie więcej 
niż 2 błędy 
językowe 

3–4 błędy 
językowe 
 

5–6 błędów 
językowych 

7–9 błędów 
językowych 
 

10 lub więcej 
błędów językowych 

 



Szeroki zakres środków 
językowych, tzn. 

 zróżnicowana 
składnia 

 zróżnicowana 
leksyka, w tym np. 
bogata frazeologia, 
precyzyjne 
słownictwo, 

umożliwiające pełną 
i swobodną realizację 
tematu. 

 
 
 

4 p. 

 
 
 

3 p. 

 
 
 

2 p. 

 
 
 

1 p. 

 
 
 

0 p. 

 

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

 
3 p. 

 
2 p. 

 
1 p. 

 
0 p. 

 
0 p. 

 

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

 
2 p. 

 
1 p. 

 
0 p. 

 
0 p. 

 
0 p. 

 

7. ORTOGRAFIA Max. 2 p. 

2 p. Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.  
1 p. 2–3 błędy ortograficzne.  
0 p. 4 lub więcej błędów ortograficznych.  

8. INTERPUNKCJA Max. 1 p. 

1 p. Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.  
0 p. 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.  

RAZEM: 20 p. 

 
*Dostosowanie wymagań podczas prac pisanych na lekcji 

 

 
 

Uwagi dodatkowe 
 

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie oceniona na 0 p.  
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą 

wypowiedź zostanie przyznane 0 p.  
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, zostanie oceniona na 0 p.  
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), zostanie przyznane 0 p.  

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 zostanie przyznane 0 p.  

6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania 
zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego 
ucznia, wówczas praca zostanie oceniona na 0 p. 

7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne  
z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie 
zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź zostanie oceniona jako niedostateczna. 

 
 
 
 
 

 



2. Krótkie formy użytkowe 
 

Nr kryterium Kryterium Punktacja 

1.  
 - charakterystyczne cechy formy wypowiedzi 
- brak istotnych informacji (w zaproszeniu np.  adresata lub daty, miejsca itp.) 

2 
1 

2.  - właściwa kompozycja, dostosowanie słownictwa do formy wypowiedzi  1 

3.  - poprawność językowa (wypowiedź bezbłędna) 1 

4.  - ortografia i interpunkcja (wypowiedź bezbłędna) 1 

5.  - estetyka,  poprawne pod względem graficznym rozmieszczenie tekstu, akapit  1 

                                                                                           Razem                                           6  
 

3. Ocena testów, sprawdzianów, kartkówek 
 

Oceny Procenty – udział punktów 

celujący 100% - 96% 

bardzo dobry 95% -  85% 

dobry 84% - 71% 

dostateczny 70% - 51% 

dopuszczający 50% - 41% 

niedostateczny 40% - 0% 

 

 
4.  Dyktando 

 

Uczeń bez dysfunkcji 
 
 

Uczeń z dysfunkcją 
 

Uczeń powinien znać zasady ortograficzne 
 i interpunkcyjne obowiązujące na danym etapie kształcenia 

Ilość błędów Ocena Ilość błędów Ocena 

0 cel. 0-1 cel. 

1 bdb. 2 bdb. 

2-3 db. 3-4 db. 

4-5 dst. 5-6 dst. 

6 dop. 7-8 dop. 

7 i więcej ndst. 9 i więcej ndst. 

 
Uwaga!  Trzy błędy interpunkcyjne liczymy jako jeden błąd ortograficzny. 
 

 
5. Wymagania na poszczególne oceny szkolne 
 

Celujący - wymagania wykraczające 
 

 Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 
 Posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretyczno-praktycznych. 
 Nie powiela cudzych poglądów. 
  Czyta książki spoza kanonu lektur. 
  Osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach języka polskiego. 
 Wykonuje prace pisemne na wysokim poziomie - zarówno pod względem treści, jak i formy oraz kompozycji. 
 Zachowuje odpowiedni do charakteru pracy styl wypowiedzi - swobodny, barwny, kwiecisty, obrazowy. 
 Posługuje się wyszukanym, bogatym słownictwem; swobodnie operuje słowem (synonimy, antonimy, 

słownictwo oceniające). 
 Wprowadza różnorodne zdania, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji i ortografii. 
 Jest gotów pomagać innym w nauce. 

 
 

 



Bardzo dobry - wymagania dopełniające 
 

 Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program nauczania w danej klasie. 
 Charakteryzuje się dużą wiedzą z dziedziny literatury i sztuki. 
 Posługuje się zdobytymi wiadomościami, bez trudu wyraża swe myśli, potrafi wyciągać logiczne wnioski. 
 Pisze samodzielnie wypracowania na bardzo dobrym poziomie, które charakteryzują się: 

 zgodnością treści z tematem, 
 zastosowaniem prawidłowej formy wypowiedzi, 
 prawidłową kompozycją, 
 brakiem lub sporadyczną ilością błędów ortograficznych, 
 spójnością tekstu, 
 nienagannym stylem, 
 starannością. 

 Nie ma trudności z ortografią. 
 Dużo czyta, nie tylko wyznaczone lektury. 
 Bierze aktywny udział w lekcjach. 

 
Dobry - wymagania rozszerzone 
 

 Uczeń opanował materiał programowy w znacznym stopniu. 
 Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje polecenia nauczyciela. 
 Potrafi wyrażać swe myśli, uzasadniać sądy, wyciągać wnioski. 
 Nie robi poważnych błędów ortograficznych, zna i stosuje reguły pisowni. 
 Redaguje samodzielnie wypracowania o następujących cechach: 

 zgodność z tematem, 
 spójność wypowiedzi, 
 prawidłowa kompozycja, 
 poprawna budowa zdań, 
 brak błędów ortograficznych I stopnia. 

 Wywiązuje się ze swoich obowiązków. 
 Czyta lektury szkolne. 

 
Dostateczny - wymagania podstawowe 
 

 Uczeń opanował kluczowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 
 Potrafi samodzielnie wykonać zadania o średnim stopniu trudności. 
 Zdarza się mu popełniać poważne błędy ortograficzne, zazwyczaj stosuje reguły pisowni. 
 Samodzielnie pisane wypracowania są: 

 zgodne z tematem, 
 kompozycja zgodna z ogólnymi zasadami, 
 słownictwo poprawne, 
 zdania przeważnie dobrze zbudowane, 
 styl na ogół poprawny, 
 ortografia - zdarzają się błędy. 

 Lektury szkolne czyta niezbyt chętnie, pobieżnie zna ich treść. 
 

Dopuszczająca - wymagania konieczne 
 

 Posiada niewielki zakres wiadomości,  ale braki te nie uniemożliwiają poprawy. 
 Wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 
 Nie czyta wszystkich lektur. 
 Nie bierze aktywnego udziału w lekcjach. 
 Robi dużo błędów ortograficznych. 
 Samodzielne wypracowania pisze na bardzo niskim poziomie: 

 dużo błędów ortograficznych, 
 treść słaba, nie zawsze związana z tematem, 
 zdania zbudowane w miarę poprawnie. 

 Często nie odrabia zadań domowych. 
 

Niedostateczny 
 



 Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą, które są niezbędne  
do dalszego zdobywania wiedzy. 

 Jego wypowiedzi ustne i pisemne są nie do przyjęcia. 
 W pracach prezentuje niski poziom ortografii. 
 Lekceważy podstawowe obowiązki ( odrabianie zadań domowych, czytanie lektur, przygotowywanie się  

do lekcji). 
 Nie czyni nic, aby nadrobić zaległości. 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania uwzględniają pisemne opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zakładają 
obniżenie wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe. 

 


