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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

                                                                 JĘZYK POLSKI  

 

Dokument  zgodny z: 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr. 83 

poz. 562 z dnia 11 maja 2007 r.  ( z póź. zm.) 

 Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania Gimnazjum opracowanymi w oparciu o: 

 podstawę programową języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego, 

 program nauczania języka polskiego Po polsku ( klasy III) oraz  Słowa na czasie ( klasa I i II), 

 załącznikiem do PZO są szczegółowe kryteria oceniania dla klas I, II, III gimnazjum. 

 

SPIS TREŚCI: 

I. Zasady ogólne PZO. 

II. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenie. 

III. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 

IV. Skala ocen. 

V. Kryteria oceniania.                                                                                                                                        

VI. Zakładane osiągnięcia uczniów. 

VII. Jakościowy i ilościowy sposób oceniania prac pisemnych. 

VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 

IX. Sposoby informowania o ocenach. 

X. Poprawa oceny. 

 

 

I. Zasady ogólne PZO zgodne z WZO 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka 

polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania. Wskazane jest powtórzenie tych czynności na 

początku II semestru. 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien 

pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Za prace klasowe uważa się wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego 

rodzaju testy zapowiadane z przynajmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika 

(dopuszcza się jeden podręcznik na ławce) i lektury w czasie jej omawiania  

5. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji, nie 

podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel wcześniej zaplanował sprawdzian 

lub powtórzenie.  

6. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które nastąpiło z 

ważnych przyczyn potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna. 

7. Prace domowe powinny być wykonywane w terminie. Jeśli ich brak, nauczyciel odnotowuje to w 

dzienniku (znakiem -) i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymania terminu 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8. Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 

nauczyciela lub innego ucznia. 

9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa do  

7  dni w zależności od długości absencji. 
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10. Uczeń, który wylosował „szczęśliwy numerek”, zwolniony jest z odpowiedzi. Nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. Jeśli kartkówka była niezapowiedziana, wówczas 

uczeń pisze pracę, ale ocena wpisywana jest do dziennika za jego zgodą. 

11. Prace skopiowane z Internetu lub innych źródeł i oddane jako własne nie są sprawdzane, a 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

13. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
14. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
15. Uczeń informowany jest o ocenie wraz z jej uzasadnieniem  w momencie jej wystawienia. 
16. Nauczyciel ma obowiązek wpisać ocenę do dziennika elektronicznego w ciągu trzech dni  od jej 

wystawienia.  
17. Uczeń jest oceniany systematycznie. Ilość ocen bieżących w semestrze nie może być mniejsza 

niż tygodniowa liczba godzin przeznaczonych do realizacji danych zajęć edukacyjnych 
zwiększona o trzy. Mniejsza liczba ocen jest dopuszczalna tylko w przypadku częstej 
nieobecności ucznia na zajęciach. 

18. Ocenianie bieżące, polegające na ocenianiu cząstkowym osiągnięć edukacyjnych ucznia na 
bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych ucznia: 

- pisemne prace klasowe, 
- pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności, 
- testy, 
- kartkówki, 
- odpowiedzi ustne, np. prezentacje, dyskusje, recytacje 
- praca zespołowa, 
- praca samodzielna, 
- praca z tekstem, 
- zadania domowe (pisemne i ustne), 
- aktywność na zajęciach lekcyjnych, 

19. Prace klasowe i sprawdziany muszą być poprzedzone lekcją powtórzeniową z podaniem 
kryteriów oceny oraz wymagań edukacyjnych 

20. Nauczyciel ma obowiązek omówić wyniki pracy klasowej, sprawdzianu, testu i dać uczniowi w 
trakcie zajęć lekcyjnych pracę do wglądu, 

21. Jeżeli praca klasowa, sprawdzian, test  są przeprowadzone pod koniec roku lub semestru, termin 
jej przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń miał możliwość 
poprawy oceny, 

22. Praca klasowa – obejmuje materiał z danego działu – zapowiadana tydzień przed terminem i 
wpisana do dziennika, mogą być dwie w tygodniu;  

23. Sprawdzian – obejmuje materiał z kilku tematów lekcji, mniej niż jeden dział, zapowiedziany z 
lekcji na lekcje i wpisany do dziennika; praca klasowa i  sprawdzian mogą mieć formę testu 

24. Kartkówki: są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej 
jednostki tematycznej, w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut, mogą być 
niezapowiadane, zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania 
niezapowiedzianej  kartkówki. 

25. Pisemne prace domowe tzw. wypracowania:/ Można częściowo odejść od tej formy (według 
uznania nauczyciela). Zamiast domowych prac stylistycznych uczeń pisze pracę na podany 
temat na jednej lekcji i może korzystać z pomocy: zeszytu, słownika (to świetne przygotowanie 
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do egzaminu, ale również eliminujemy domowych pomocników i plagiat – prace spisane z 
Internetu) 

a) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego,  
b) brak zadania domowego może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej, 
c) nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia oddanej pracy długoterminowej w ciągu trzech tygodni; 

po tym terminie nie wpisuje się ocen niesatysfakcjonujących ucznia, za wyjątkiem 
usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, 

d) praca domowa służy utrwaleniu zdobytej wiedzy i powinna być dostosowana do indywidualnych 
predyspozycji ucznia. 

26. Odpowiedzi ustne: są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, np.. 
prezentacje, 

27. Konkursy: ocenia się według kryteriów ustalonych w PZO (Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania). 

28. Ocenę przewidywaną śródroczną i roczną wystawia się na podstawie średniej ważonej: 
     0 - 1,74 – niedostateczny; 
1,75 - 2,74 – dopuszczający; 
2,75 - 3,74 – dostateczny; 
3,75 - 4,74 – dobry; 
4,75 - 5,5 – bardzo dobry 
powyżej 5,5 – celujący 

29. Ocena śródroczna i roczna nie może być niższa od średniej ważonej.  
 

II. Rodzaje aktywności ucznia podlegające ocenie. 

 

1. Ocenie podlegają: 

 sprawdziany/kartkówki pisemne, np. prace klasowe 1 i 2-godzinne z działu, testy, kartkówki, 

dyktanda, 

 praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie. kreatywność), 

 samodzielna praca domowa/lekcyjna (stylistyczna) ucznia, notatki, ćwiczenia, 

 wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie/streszczenie treści lektury lub zadanego 

tekstu, opisy obrazu, przemówienie itp. 

 wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów 

użytkowych i różnych form                                                                                                                                                        

 wypowiedzi przewidziane w podstawie programowej, 

 recytacja z pamięci (poezja lub fragment prozy, dramatu ), 

 czytanie ze zrozumieniem, 

 prace dla chętnych (pisemne  lub wystąpienia)                                                                                             

udział w konkursach (klasowych, szkolnych, pozaszkolnych). 

       

III. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

1. Prace klasowe/ sprawdziany: 

 2 - 4 sprawdziany z nauki o języku w roku szkolnym, w tym przynajmniej 1 ortograficzny 

 sprawdziany znajomości przeczytanej lektury – według uznania nauczyciela (forma: odpowiedzi 

na pytania, krzyżówki, testy, P/F, streszczenie) 

 1 dłuższa praca pisemna w semestrze – (pisana 2 godziny na lekcjach - na papierze 

kancelaryjnym bez użycia słowników;   minimalna objętość 30 linijek; uczeń ma do wyboru kilka 

tematów), 

 minimum 2 dyktanda w roku, 

 kartkówki z bieżącego materiału – wg uznania nauczyciela, 
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 1 test z czytania ze zrozumieniem w semestrze, 

 1 test diagnostyczny/ w klasie III egzamin próbny w roku 

2. Prace domowe: 

 minimum 5 dłuższych prac domowych – wypracowania  (minimum 30 linijek) w roku (mogą być 

pisane na kartkach A4 lub w zeszycie)/ lub zamiast tego pisane na lekcji (według uznania 

nauczyciela)                                                                                                                                                         

 notatki z lekcji, wypowiedź pisemna na określony temat, np. komentarz, argument( mogą być 

pisane na lekcji – mamy pewność co do autentyczności) – według uznania nauczyciela 

ćwiczenia utrwalające (polecenia zawarte w podręczniku i zeszycie ćwiczeń) - według potrzeb 

3. Odpowiedzi ustne – dłuższe, np. opowiadanie, streszczenie, opis obrazu, przemówienie, 

monolog. 

4. Zeszyt przedmiotowy– sprawdzamy okazjonalnie wybrane dłuższe notatki, refleksje, 

komentarze / (jest notatnikiem ucznia).                                                                                                             

5. Głośne czytanie fragmentu  tekstu (według uznania nauczyciela)                                                                                  

6. Recytacje poezji, fragmentów prozy, utworów dramatycznych – 1-2 w roku 

7. Uczniowie uzdolnieni polonistycznie mogą brać udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych. Zajęcie miejsca w konkursie premiowane jest cząstkową oceną celującą. 

Uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Języka Polskiego podnosi ocenę końcową, np. z 5 na 6.  

 

IV. Skala ocen. 

 

1. Zgodnie z WZO stosuje się skalę ocen od 1 do 6. 

2. W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia oraz lepszego motywowania do nauki 

dopuszcza się przy ocenach cząstkowych stosowanie plusów (+) i minusów (-) 

3. Znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji ( 5 znaków (+) równa się 

ocenie bardzo dobrej). 

4. Brak przygotowania do lekcji oraz pracy na lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w 

rubryce braki równają się jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności ucznia, 

lecz jedynie informacja o pilności ucznia. 

5. Wystawiane oceny mają swoją wagę (zgodne z WZO), którą zapisujemy w danej kolumnie w e- 

dzienniku; 

 

FORMA SPRAWDZANIA WIEDZY WAGA 

praca klasowa 5 

sprawdzian 4 

kartkówka z jednego tematu 3 

kartkówka z ostatniej lekcji 2 

konkursy ( 1-3 miejsce) 6 

aktywność – kreatywność, zaangażowanie 4 

aktywność na lekcji 3 

praca grupowa 4 

praca indywidualna 2 

praca domowa - wypracowanie pisane w domu (lub na lekcji) 3 

odpowiedź ustna, np. opis, przemówienie 4 

recytacja 3 

notatka, ćwiczenia  2 

prace dodatkowe - dla chętnych 4 
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V. Kryteria oceniania. 
 
Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz klasyfikacyjnych. 
Stopień celujący (6) – może otrzymać uczeń, który: 
- pracował systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;                                            
- wykonał większość zadań dodatkowych;                                                                                                                
- jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają ponad poziom programu ogólnego;                                           
- jego sądy i opinie cechują się dojrzałością i krytycyzmem; 
- wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;  

- biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych  objętych podstawą programową;                                                                                                   

- jest twórczy, aktywny, sumienny i samodzielny;                                                                                             

- wykazywał się samodzielną pracą nad poszerzaniem własnych umiejętności i wiadomości;                     

- interesuje się przedmiotem i rozwija indywidualnie swe uzdolnienia i zainteresowania;  

- reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. polonistycznym, ortograficznym, 

recytatorskim, kwalifikując się do wyższego etapu.  

 
Stopień bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który:                                                                                         
- wykazywał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym o znacznym stopniu 
trudności;                                                                                                                                                             
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji; 
- pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,                                                                                                                                                                      
- jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje całkowita poprawność merytoryczna, stylistyczno–                 
-językowa;                                                                                                                                                                 
- formułuje krytyczne wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie; 
- jest samodzielny, aktywny i sumienny;                                                                                                               
- wszystkie zadania wykonywał w terminie. 
                                                                                                                                                             
Stopień dobry (4) – otrzymuje uczeń, który:                                                                                                                      
- pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu, 
- opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce, 
- poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne;                                               
- jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje poprawność merytoryczna, stylistyczna i  
językowa; 
- jest sumienny i dość aktywny; 
- wykonywał samodzielnie zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 
ewentualne braki. 
 
Stopień dostateczny(3) – otrzymuje uczeń, który: - 
- pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,  
- opanował najważniejsze treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne  
umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności; 

- potrafi zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych według poznanego wzorca.                         

- jest dość sumienny i raczej aktywny;                                                                                                                      

- samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje zadania  przewidziane 

programem nauczania 
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Stopień dopuszczający(2) – otrzymuje uczeń, który: 

 - wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka 

polskiego, 

 - wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na 

lekcji, o niewielkim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji; - nie zawsze odrabia 

zadane prace, jeżeli tak, to z błędami 

Stopień niedostateczny(1) – otrzymuje uczeń, który: 

 - nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego;                                                                                                       

- nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji; 

- nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela;                                       

- nie odrabia zadanych prac;                                                                                                                             

- lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

Uczeń nieklasyfikowany – opuścił 50% zajęć.  
 
 
VI. Zakładane osiągnięcia uczniów: 
 
Zakładane osiągnięcia uczniów dotyczące wiedzy i umiejętności zostały podzielone na pięć 
obszarów:  
A. Odbiór tekstów kultury, w tym szczególnie tekstów literackich;  
B. Umiejętności nadawcze – wypowiadanie się w mowie i piśmie;  
C. Świadome posługiwanie się językiem ojczystym;  
D. Samokształcenie.  
E. Aktywność  
 

VII. Jakościowy i ilościowy sposób oceniania prac pisemnych. 

 

1. Ocenianie dłuższych form pisemnych według kryteriów dla danej formy wypowiedzi: 

 Ocena pracy pisemnej może być opatrzona komentarzem słownym. 

Dyktanda: 

 1 bł. ort. – ocena niżej ( ó-u; rz-ż; ch-h; wl-ml; nie) pierwszorzędne 
 1 bł. ort = 2 bł. ort ( ą-ę; wyr. przyimkowe; -by) drugorzędne 
 1 bł. ort. = 4 usterki gr. ; 4 int. w kl. I i II,  w klasie III -  2 int. 

 

Oznaczanie błędów w pracach: 

 rzecz./ rz. – bł. merytoryczne: rzeczowe ( brak zrozumienia) 
                                                        logiczne (bł. myślenie) 

 jęz./j. – bł. gramatyczne (fleksja, składnia) 
                   bł. wyrazowe ( leksyka, frazeologia) 

 styl. – bł. stylistyczne 

 powt./ p. – powtarzanie wyrazów, konstrukcji składniowych 

 ort./ o.,  int. – ortograficzne, interpunkcyjne 
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KRYTERIA OCENIANIA OPOWIADANIA, CHARAKTERYSTYKI i innych  (0-10) 
                                             I. Treść i forma wypowiedzi (0–3) 

 3 pkt – wypowiedź w wymaganej formie, rozbudowana, oryginalna, dojrzała, ciekawa, spójna i logicznie uporządkowana; pełna i 
bogata realizacja tematu–konsekwentnie stosowany wybrany rodzaj narracji   
2 pkt – wypowiedź w wymaganej formie , poprawna, spójna i logicznie uporządkowana; pełna realizacja tematu – konsekwentnie 
stosowany wybrany rodzaj narracji  
1 pkt – wypowiedź w wymaganej formie, jednak ogólnikowa, częściowa realizacja tematu– stosowanie wybranego rodzaju narracji 
(dopuszczalne jedno odstępstwo)  
0 pkt – niezgodność z tematem lub/i zastosowanie formy wypowiedzi innej niż opowiadanie 

Ii. Styl wypowiedzi (0–1) 
1 pkt – styl funkcjonalny, zastosowanie środków językowych charakterystycznych dla danej formy 

0 pkt – styl niefunkcjonalny lub/i brak środków językowych. 
                                                             III. Poprawność językowa (0–3) 

3 pkt – najwyżej 3 błędy językowe, w tym powtórzenia/  2 pkt – 4 błędy/ 1 pkt – 5 błędów / 0 pkt –ponad 5 błędów 
IV. Poprawność ortograficzna (0–2) 

2 pkt – najwyżej 1 błąd/ 1 pkt – 2 lub 3 błędy/ 0 pkt – ponad 3 błędy 
Uczeń z dysleksją: 

1 pkt - najwyżej 2 błąd/ 1 pkt – 3 lub 4 błędy/ 0 pkt – ponad 5 błędów 
V. Poprawność interpunkcyjna (0–1) 

1 pkt – najwyżej 2 błędy  
0 pkt – ponad 2 błędy 
Uczeń z dysleksją: 
1 pkt – najwyżej 3 błędy  
0 pkt – ponad 3 błędy 
 
Uwaga:  
1) Uczeń otrzymuje punkty za kryteria II–V, jeśli 
 a) otrzymał co najmniej 1 punkt za treść (kryterium I) oraz 
 b) praca spełnia warunek dotyczący objętości  (co najmniej połowa wymaganej objętości). 
 c) gdy praca jest dłuższa niż połowa objętości, ale jednak krótsza niż wymagana objętość minimum 30 linijek) za kryterium II- V -  
0 punktów      ( a może II- III)? 
2) Jeśli praca jest całkowicie niezgodna z tematem, uczeń nie otrzymuje punktów za pracę. 

 

EGZAMINACYJNE KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI  = 10 p. (objętość minimum 1 strona A4) 

POZIOMY WYKONANIA; 

I. TREŚĆ: 0-4 p. 

4p. 3 p. 2 p. 1 p. 0 p. 

 praca odnosi 
się do 
problemu 
sformułowane
go w temacie, 

 przedstawia 
stanowisko 
autora, 

 zawiera trafną 
i wnikliwą 
argumentację, 

 zachowuje 
logikę 
wywodu 
(podkreśloną 
segmentacją 
tekstu), w tym 

 praca odnosi 
się do 
problemu 
sformułowane
go w temacie, 

 przedstawia 
stanowisko 
autora, 

 zawiera trafną 
argumentację, 

 w 
przeważającej 
części 
zachowuje 
logikę 
wywodu. 

 praca w 
przeważającej 
części odnosi 
się do 
problemu 
sformułowane
go w temacie, 

 przedstawia 
stanowisko 
autora, 

 zawiera 
częściowo 
trafną 
argumentację. 

 praca jest 
luźno 
związana z 
problemem 
sformułowan
ym w 
temacie, 

 przedstawia 
stanowisko 
autora, 

 zawiera 
próbę 
argumentacji. 

 praca nie 
odnosi się do 
problemu 
sformułowane
go w temacie  

lub 
 praca nie 

zawiera 
argumentacji. 
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formułuje 
wniosek. 

 

Cechy uwzględnione na skali: 

1. Zgodność z tematem – odniesienie do problemu sformułowanego w temacie. 
2. Stanowisko autora wobec problemu (sąd wyrażony pośrednio, sąd wyrażony bezpośrednio 

– postawiona teza lub hipoteza) 
3. trafność i wnikliwość argumentacji. 
4. Logika wywodu (błąd rzeczowy zakłócający logikę wywodu powoduje obniżenie oceny o 

jeden poziom) 
5. W przypadku tematów, w których wymagane jest odwołanie do przykładów z literatury, 

historii, itp. należy też uwzględnić w punktacji, czy podał wymaganą ilość przykładów. 
II. SEGMENTACJA TEKSTU: 0-1 p. 
1 p. segmentacja konsekwentna i celowa. 

0 p. segmentacja przypadkowa lub jej brak. 

       III.          STYL: 0-1 p. 

1 p. styl konsekwentny, dostosowany do wywodu argumentacyjnego. 

0 p. styl niekonsekwentny lub niedostosowany do wywodu argumentacyjnego 

        IV.JĘZYK: 0-2 p. 

         2 p.- dopuszczalnych 5 błędów (składniowych,  leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych 

lub stylistycznych) 

    1 p. – dopuszczalnych 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych 

lub stylistycznych) 

    0 p. – powyżej 6 błędów (składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych lub 

stylistycznych) 

        V. ORTOGRAFIA; 0-1 p. 

 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się: 

1 p. - dopuszczalne 2 
błędy 
0 p. -  powyżej 2 błędów 

1 p. - dopuszczalne 3 błędy 
0 p. – powyżej 3 błędów 

     VI. INTERPUNKCJA: 0-1 p 

 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się: 

1 p. - dopuszczalne 3 
błędy 
0 p. -  powyżej 3 błędów 

1 p. - dopuszczalne 4 błędy 
0 p. – powyżej 4 błędów 
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KRYTERIA OCENY ZAPROSZENIA 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Realizacja tematu Wskazanie adresata, nadawcy, określenie miejsca, czasu 
oraz celu. 
Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej 
przez zastosowanie wyrazów o charakterze 
perswazyjnym. 

0-1 
 

0-1 

Kompozycja Zachowanie spójności wypowiedzi i układ graficzny. 0-1 

Język i styl Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej; 
poprawne stosowanie słownictwa, poprawna odmiana, 
łączenie zdań; unikanie powtórzeń; trafny dobór środków 
językowych, bez wulgaryzmów, kolokwializmów, 
wielosłowia, wieloznaczności, powtarzania wyrazów (dop. 
1 bł). 

0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej (dop. 1 bł. ort. i 1 bł. int.). 

0-1 

 Razem  0-5 

 

KRYTERIA   OCENY   NOTATKI   ENCYKLOPEDYCZNEJ 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Wskazanie na 
pochodzenie i łac. 
Znaczenie wyrazu 

1p. za właściwy     dobór informacji w celu wskazania na 
pochodzenie i wyjaśnienie znaczenia wyrazu. 

0-1 
 
 

Podanie 
współczesnego 

znaczenia wyrazu 

1 p. za dobór informacji na temat współczesnego 
znaczenia wyrazu 

0-1 

Dostosowanie 
wypowiedzi do 

sytuacji 
komunikacyjnej 

1 p. za funkcjonalny dobór środków językowych 
(równoważniki , skróty), układ treści charakterystyczny 
dla notatki encyklopedycznej. 

0-1 

Układ graficzny 1 p. za zastosowanie przynajmniej jednego elementu 
zapisu notatki encyklopedycznej (wyróżnienie hasła, 
nawias, pauza) 

0-1 

Poprawność 
językowo-

stylistyczna 

Dopuszczalny 1 błąd 0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej (dop. 1bł. ort. i 1 bł. inter.) 

0-1 

 Razem  0-6 

KRYTERIA OCENY PODANIA 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Realizacja tematu Treść podania (sformułowanie prośby, uzasadnienia) 0-1 
 

0-1 

Kompozycja Zachowanie wszystkich wyróżników formalnych 
podania (data, wskazanie nadawcy, adresata, 
podpis) układ graficzny 

0-1 
 

0-1 
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Język i styl Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej; 
poprawne stosowanie słownictwa, poprawna 
odmiana, łączenie zdań; unikanie powtórzeń; trafny 
dobór środków językowych, bez wulgaryzmów, 
kolokwializmów, wielosłowia, wieloznaczności, 
powtarzania wyrazów              (dop. 1 bł) 
Styl dostosowany do formy wypowiedzi poprzez 
posługiwanie się zwrotami charakterystycznymi dla 
podania 

0-1 
 
 
 

 
 

0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej (dop. 1 bł. ort. i 1 bł. inter.) 

0-1 

 Razem  0-6 

 

KRYTERIA OCENY OGŁOSZENIA 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Przedstawienie 
istotnych informacji 

 
Świadome użycie 

środków językowych 

1 p. za podanie istotnych informacji do tematu ( 
czas, miejsce, organizatorzy, przebieg/temat) 
 
1 p. za zastosowanie środków językowych 
mających na celu przedstawienie, ocenę np 
imprezy, i perswazję. 

0-1 
 
 
 

0-1 

Układ graficzny 1 p. za celowe rozplanowanie tekstu. 0-1 

Język  Dopuszczalny  1 bł 0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej(dop. 1 bł. ort. i 1 bł. int.) 

0-1 

 Razem  0-5 

 

KRYTERIA OCENY REKLAMY 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Przedstawienie 
istotnych 
informacji 

 
Świadome 

użycie 
środków 

językowych 

1 p. za podanie istotnych informacji do tematu (co 
reklamujemy, opis, walory, okazja) 
 
 
1 p. za zastosowanie środków językowych mających na 
celu ocenę oraz nakłonienie odbiorcy do zakupu i 
perswazję. 

0-1 
 
 
 

0-1 

Układ 
graficzny 

1 p. za celowe rozplanowanie tekstu. 0-1 

Język  Dopuszczalny  1 bł 0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i 
interpunkcyjnej(dop. 1 bł. ort. i 1 bł. int.) 

0-1 

 Razem  0-5 
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KRYTERIA OCENY KRÓTKIEGO OPISU 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Temat Zwrócenie uwagi na istotne elementy opisywanego 
miejsca, przedmiotu, zdarzenia, uczuć  
Nazywanie cech, stosunków przestrzennych, dziania się, 
uczuć (w zależności od tego, co opisujemy)  

0-1 
 
 
 

0-1 

Kompozycja Budowa trójdzielna 
Tekst spójny, logicznie uporządkowany 

0-1 
0-1 

Język Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej; 
poprawne stosowanie różnorodnego słownictwa, poprawna 
odmiana, łączenie zdań; unikanie powtórzeń; trafny dobór 
środków językowych, bez wulgaryzmów, kolokwializmów, 
wielosłowia, wieloznaczności, powtarzania wyrazów (dop. 
1 bł) 
 

0-1 

Zapis  Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dop. 1 bł ort. i 1 
bł. int.) 

0-1 

 Razem  0-6 

 

KRYTERIA OCENY PLANU 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Temat Zgodność z tematem 
Zawarcie istotnych spraw 

0-1 
0-1 

Forma  Wypowiedź w punktach 
Równoważniki zdań lub zdania oznajmujące (wszystkie 
punkty) 

0-1 
0-1 

Zapis  Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dop. 1 bł ort. i 1 
bł. int.) 

0-1 

 Razem  0-5 

 

KRYTERIA OCENY UZASADNIENIA STANOWISKA 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punktacja 

Temat  0 p. – niejasne stanowisko, brak argumentów lub 
nieprzekonujące;  
1 p. nie najlepsza znajomość faktów, zadawalająca 
argumentacja;  
2 p. – dobra znajomość faktów, przekonująca argumentacja 

0-2 
 
 
 
 

Kompozycja  Uporządkowane przedstawienie argumentów (jeżeli plan – to 
w postaci punktów/ równoważników lub zdań) 

0-1 

Język  Poprawność językowa (dopuszczalny  1 bł) 0-1 

Ortografia i 
interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej 
(dop. 1 bł. ort. i 1 bł. int.) 

0-1 

 Razem  0-5 

 

KRYTERIA OCENY ODEZWY 

Kryteria Zasady przyznawania punktów Punkty 

Temat Zrozumienie tematu 0-1 
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Wyczerpujące ujęcie (sytuacja aktualna, propozycje zmian, 
uzasadnienie) 
Trafny dobór przynajmniej 3 przykładów (1, 2 przykłady 1 p.) 
Wnioskowania, opinie, komentarze 

0-2 
 

0-2 
0-2 

Kompozycj
a  

Zwrot do adresata/ trójdzielna budowa:  
Logiczna i uporządkowana wypowiedź; 
Spójność tekstu powiązanie poszczególnych elementów. 

0-2 
0-1 
0-1 

 

Język i styl  Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej; 
poprawne stosowanie różnorodnego słownictwa, poprawna 
odmiana, łączenie zdań; unikanie powtórzeń; trafny dobór 
środków językowych, bez wulgaryzmów, kolokwializmów, 
wielosłowia, wieloznaczności, powtarzania wyrazów (dop. 1 
bł) 
Styl funkcjonalny dostosowany do sytuacji; perswazja 

0-1 
 
 
 
 
 

0-1 

Zapis  Poprawność ortograficzna (dop.1 bł ort)                             
interpunkcyjna  (3 bł. int.) 

0-2 
0-1 

 Razem  0-16 

 

2. Skala oceniania procentowego (w zależności od zdobytej liczby punktów): 

 w przypadku prac klasowych (sprawdzianów, testów) obejmujących większe partie materiału: 

 

ndst 0 – 30 % 

dop 31 – 50 % 

dst 51 – 70 % 

 db 71 – 84 % 

bdb 85 – 94 % 

cel 95 – 100 % 

 

 W przypadku niektórych prac  dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności 

pracy i innych czynników. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje uczniów o 

sposobie oceniania i kryteriach ocen. 

 

VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 

 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e- dzienniku, zeszycie przedmiotowym. 

2. Oceny za prace pisemne wpisywane są czerwonym kolorem.                                                                                  

3. Informacje o nieprzygotowaniu ucznia (-), także o aktywności na lekcji (+) nauczyciel 

odnotowuje w swoim notatniku. 

3. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze się pod uwagę wszystkie oceny 

oraz postawę ucznia na lekcji. Przy wystawianiu oceny przewidywanej kieruje się średnią ważoną.  
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IX. Informowanie o ocenach.  

 

1. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 

2. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są do wglądu ucznia (może zrobić zdjęcie).                                                                                                

4. Praca  przechowywana będzie w segregatorze do końca roku szkolnego.                                                                                                                                                                                                          

5. Rodzice mają do niej wgląd podczas indywidualnego spotkania z nauczycielem. 

6. O przewidywanej  semestralnej lub końcowej ocenie oraz o ocenie niedostatecznej 

rodzice/opiekunowie oraz  uczeń informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną.                                                                                                                                                                                        

5. Informację o ocenach przewidywanych i semestralnych /końcowych uczeń otrzymuje 

bezpośrednio od nauczyciela (ochrona danych osobowych) lub w e-dzienniku. 

 

 

X. Poprawa oceny. 

 

1. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie 

ustalonym z nauczycielem, nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej samej części 

materiału przed upływem ustalonego terminu poprawy. 

2. Uczeń ma prawo tylko raz poprawić daną partię materiału. 
3. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny w terminie nie dłuższym niż miesiąc. Zakres i formę 
ustala nauczyciel.  
4. Poprawy muszą odbywać się w godzinach pracy dydaktycznej szkoły, ale nie kosztem zajęć 
edukacyjnych. 


