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I  Przedmiotem oceniania na lekcjach języka polskiego są: 

 wiadomości i umiejętności szczegółowo określone w programie nauczania, o których uczeń 

zostaje poinformowany na początku roku szkolnego, 

 zaangażowanie i aktywność w pracy na lekcjach, 

 systematyczność i gorliwość w wypełnianiu obowiązków szkolnych.  

 

II  Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

1. Na lekcjach języka polskiego stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

uczniów: 

 pisemne prace kontrolne – prace klasowe, 

 sprawdziany, 

 dłuższe formy wypowiedzi obejmujące dział wiedzy (najczęściej jedną epokę)  

lub zamknięty zestaw umiejętności, 

 kartkówki – krótkie pisemne formy sprawdzania wiadomości z trzech ostatnich lekcji, 

 kartkówki ze znajomości treści bieżącej lektury, 

 testy diagnostyczne, badanie kompetencji polonistycznych, 

 próbne egzaminy maturalne, 

 umiejętność rozumienia czytanego tekstu, 

 praca w grupach i praca indywidualna na lekcji, 

 prace domowe, 

 recytacja,  

 wypowiedź ustna obejmująca materiał realizowany podczas trzech ostatnich lekcji, 

 matury próbne, 

 zadania dodatkowe: projekty, prezentacje, inscenizacje, gry dydaktyczne, konspekty, mapy 

mentalne, plansze, drzewa decyzyjne, referaty, 

 wypowiedzi monologowe w formie nagrań multimedialnych.  

2. Informacje o terminie, formie i zakresie prac kontrolnych są podawane z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 3 dni. 

4. Terminy zapowiedzianych prac wpisywane są  do dziennika elektronicznego. 

5. W czasie zdalnego nauczania lekcje odbywają się  poprzez wykorzystanie środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, 

w tym poprzez aplikację zoom.us, Skype, Messenger czy Facebook, e-mail, dziennik elektroniczny 

i inne. 

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym tygodniowym planem pracy zdalnej. 

 

 



III  Szczegółowe zasady oceniania: 

 

1. Na lekcjach języka polskiego obowiązuje sześciostopniowa skala ocen (1,2,3,4,5,6). 

2. Ocenianie ma charakter kryterialny i jakościowy. 

3. Na początku roku uczniowie klas pierwszych przystępują do pisania testu diagnostycznego. 

Uzyskane wyniki  są wpisywane do dziennika, ale nauczyciel nie bierze ich pod uwagę  

przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych. 

4. Hierarchia ważności ocen i ich sposób zapisu:  

 kolor czerwony – dłuższe pisemne prace klasowe, obejmujące szerszy zakres materiału, 

czytanie ze zrozumieniem, matury próbne - waga 2. 

 kolor zielony – testy, sprawdziany, kartkówki i inne krótsze klasowe prace pisemne -waga 1. 

kolor czarny lub inne kolory– pozostałe oceny (np. za zadania domowe, wypowiedzi ustne, 

recytacje itp.). -waga 1. 

5. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może uczestniczyć w pracy kontrolnej lub innym 

pisemnym sprawdzianie, ma obowiązek uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

nie dłuższym niż dwa tygodnie. Brak poprawy ma wpływ na ocenę końcową/semestralną. 

6. Uczeń nie podlega ocenianiu do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

7. Uczeń, którego numer w dzienniku został wylosowany jako  numer ochronny, nie podlega 

ocenianiu, jest zwolniony z niezapowiedzianych sprawdzianów i odpowiedzi ustnej. Ma obowiązek 

poinformować o tym nauczyciela przed lekcją.  

8. Uczeń ma prawo 1 lub 2 razy być nieprzygotowany do lekcji (praca domowa, opanowanie 

materiału) w ciągu semestru bez uzasadniania przyczyny (1 raz-uczniowie realizujący poziom 

podstawowy, 2 razy - uczniowie realizujący rozszerzenie). Nauczyciel wpisuje wówczas  

do dziennika elektronicznego skrót „np”. Zasada ta nie dotyczy pierwszej lekcji poświęconej 

omówieniu lektury, lekcji powtórzeniowych lub poświęconych zapowiedzianym pisemnym pracom 

klasowym lub kontrolnym. Częstsze nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.  

9. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z  aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych 

decyzję o zwolnieniu ucznia zarówno z przygotowania się do lekcji, jak również okres obejmujący 

nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel 

prowadzący  zajęcia edukacyjne. 

10. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady. 

11. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

12. Uczeń korzystający w trakcie pisania pracy (np. wypracowanie, praca klasowa, sprawdzian)  

z niedozwolonych pomocy lub kontaktujący się z innymi w tym czasie otrzymuje ocenę 

niedostateczną z danej pracy pisemnej. 

13. Za każdą pracę niesamodzielną (nawet w najmniejszym stopniu) otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

14. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Sposób notowania jest sprawą 

indywidualną ucznia, zeszyt musi być jednak estetyczny i czytelny dla nauczyciela. 

15. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie ze znajomości treści lektury, pisze ten sprawdzian 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nawet w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. 

16. O ilości i częstotliwości sprawdzianów pisemnych w danej klasie nauczyciel informuje uczniów 

na początku roku szkolnego. 

17. O wynikach z prac kontrolnych nauczyciel informuje ucznia w terminie 14 dni od daty  

ich przeprowadzenia. 

18. Ocenę semestralną i roczną nauczyciel ustala w oparciu o oceny cząstkowe i postępy ucznia, 

przy czym nie są one średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 



19. Oceny z pisemnych prac  obejmujących materiał niezbędny do dalszej edukacji uczeń ma prawo 

poprawić w ciągu 14 dni od oddania sprawdzianu po uzgodnieniu z nauczycielem. 

20. Nauczyciel udziela uczniowi ustnie lub pisemnie zwrotnej informacji o ich osiągnięciach 

edukacyjnych, pomagającej w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga 

poprawy oraz jak uczeń powinien pracować dalej, by osiągnąć postęp. 

21. Sprawdziany i wszelkie prace  pisemne będą oceniane według następującej skali procentowej: 

- niedostateczny: 0-39%, 

- dopuszczający: 40-54%,  

- dostateczny: 55-74%, 

- dobry: 75-84%, 

- bardzo dobry: 85-95%, 

- celujący: 96-100%. 

23. Wszystkie prace pisemne są archiwizowane przez rok szkolny i udostępniane rodzicom                       

w obecności nauczyciela.  

24. Wszystkie kryteria oceniania prac stylistycznych i monologów maturalnych są dostosowane  

do wymagań OKE i CKE, z którymi uczeń zostaje zapoznany. 

 

IV Szczegółowe zasady oceniania w nauczaniu zdalnym: 

1. Uczniowie mają obowiązek wykonać zadanie domowe w terminie określonym przez nauczyciela. 

2. Prace domowe mogą być odsyłane drogą on-line w formie dokumentu tekstowego, zdjęcia, skanu 

itp. oraz  w innej formie w miarę możliwości multimedialnych ucznia. 

3. Nierozliczenie się z  zadania skutkuje oceną niedostateczną.  

4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może oddać (odesłać) pracy w terminie, ma obowiązek 

uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Uczeń ma obowiązek systematycznego (zgodnie z planem lekcji) sprawdzania wiadomości 

wysyłanych przez nauczyciela (dziennik elektroniczny, e-mail, Messenger i inne sposoby 

komunikacji ustalone z nauczycielem).  

6. Za każdą pracę niesamodzielną (nawet w najmniejszym stopniu) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7.  Zapisywanie tematu lekcji i sporządzanie notatek w zeszycie przedmiotowym jest obowiązkowe. 

8. Brak notatki oznacza niewywiązanie się z zadania domowego. 

9. O ocenach z wykonanych zadań uczeń informowany jest na bieżąco przez dziennik 

elektroniczny. 

 

V  Warunki ubiegania się ucznia o ocenę wyższą niż przewidywana.  

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na semestr lub koniec roku,  

gdy spełnia następujące warunki: 

 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

 przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

 uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych  

niż ocena niedostateczna) również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

 skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych.  

2. Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana ustala się po konsultacji z nauczycielem. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą w trybie odwoławczym znajdują się w Statucie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego § 15. 

 

VI Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:  



 

1. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

 znajomość zagadnienia, 

 kompozycja wypowiedzi,  

 samodzielność wypowiedzi, 

 kultura języka, 

 precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

 

2. Ocena wypowiedzi  ustnych  typu maturalnego jest zgodna ze szczegółowymi kryteriami oceny 

wypowiedzi maturalnej, zawartymi w „ Informatorze maturalnym z języka polskiego”.  

3. Monologowa wypowiedź egzaminacyjna oraz udział zdającego w rozmowie oceniane są  

pod względem merytorycznym (treść), formalnym (organizacja), językowym i stylowym.  

 

VII Kryteria oceniania prac stylistycznych:  

 

1. Ocena wypowiedzi  ustnych  typu maturalnego jest zgodna ze szczegółowymi kryteriami oceny 

wypowiedzi maturalnej, zawartymi w „ Informatorze maturalnym z języka polskiego”. 

 

VIII Wymagania na poszczególne oceny śródroczne i roczne 

 dopuszczający  

Uczeń potrafi zdefiniować własnymi słowami podstawowe pojęcia przewidziane 

w realizowanym programie nauczania; umie czytać ze zrozumieniem teksty o niewielkim 

stopniu trudności; zna treść omawianych dzieł,  potrafi scharakteryzować głównych 

bohaterów literackich lektur wskazanych w podstawie programowej; potrafi określić 

przybliżone ramy czasowe epok, wymienić przedstawicieli poszczególnych okresów 

literackich, a także najważniejsze hasła programowe, prądy umysłowe i filozoficzne  

oraz kierunki artystyczne omawianych epok; wskazuje najważniejsze środki językowe  

w tekście literackim, popularnonaukowym i publicystycznym; wykazuje się umiejętnością 

redagowania prostych form wypowiedzi oraz prac typu maturalnego (stanowisko  

w niewielkim stopniu adekwatne do problemu podanego w poleceniu, koncepcja 

interpretacyjna w niewielkim stopniu zgodna z utworem, uzasadnienie częściowo trafne); 

uzyskuje wyniki sprawdzianów rozumienia czytanego tekstu na poziomie 40%-54%; 

 posługuje się komunikatywnym językiem w mowie i piśmie. 

Uczeń nie zawsze pracuje systematycznie, rozwiązuje typowe problemy o minimalnym 

stopniu trudności tylko przy pomocy nauczyciela, a wiedzę i umiejętności przewidziane                

w realizowanym programie nauczania opanował w niewielkim stopniu, co może 

spowodować wystąpienie problemów z opanowaniem następnych partii materiału  

i uniemożliwić nadrobienie zaległości. 

 dostateczny  

Uczeń spełnia  wymagania  na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 

rozumie poznane wiadomości; potrafi scharakteryzować ważne zjawiska 

historycznoliterackie, powiązać wiedzę o literaturze z istotnymi wydarzeniami 

historycznymi, scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach; umie 

streścić omawiane utwory i wskazać ich cechy gatunkowe oraz poruszane w nich tematy  

i problemy, scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów; potrafi oddzielić 



informacje od opinii; wykazuje się umiejętnością formułowania wniosków interpretacyjnych 

opartych na samodzielnej analizie tekstu; potrafi wskazać środki językowe w tekście 

literackim, popularnonaukowym i publicystycznym oraz  określić funkcję najważniejszych  

z nich;  redaguje dłuższe spójne formy wypowiedzi, w tym typu maturalnego ( stanowisko 

częściowo adekwatne do problemu podanego w poleceniu, koncepcja interpretacyjna 

częściowo zgodna z utworem i nie zawsze spójna, obejmująca w większości znaczenia 

dosłowne, uzasadnienie częściowo trafne lub trafne, ale niepogłębione); uzyskuje wyniki 

sprawdzianów rozumienia czytanego tekstu na poziomie 55%-74%, na ogół posługuje się 

poprawnym językiem w mowie i piśmie. 

Uczeń pracuje systematycznie, opanował wiedzę oraz umiejętności przewidziane 

w programie nauczania w zakresie podstawowym, a jego orientacja w realizowanym 

programie daje możliwość opanowania dalszych partii materiału i nadrobienia zaległości. 

Rozwiązuje typowe zadania lub problemy o średnim stopniu trudności. 

 dobry  

Uczeń spełnia  wymagania  na ocenę dostateczną, a ponadto: 

potrafi wskazać związki między literaturą a innymi dziedzinami sztuki, porównać wizję 

świata i człowieka oraz kreację bohaterów w poszczególnych epokach, dokonać analizy 

tekstów kultury typowych dla autora i epoki; rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe 

pojęcia niezbędne do analizy i interpretacji tekstów oraz porównywać zjawiska językowe  

i historycznoliterackie; potrafi wskazać środki językowe w tekście literackim, 

popularnonaukowym i publicystycznym oraz  określić ich funkcję; umiejętnie posługuje się 

terminologią historycznoliteracką, teoretycznoliteracką oraz językoznawczą; potrafi 

selekcjonować materiał i trafnie uzasadnić swoje stanowisko, przywołując odpowiednie 

argumenty poparte przykładami;  redaguje dłuższe, spójne formy wypowiedzi, w tym typu 

maturalnego ( stanowisko adekwatne do problemu podanego w poleceniu, koncepcja 

interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna, uzasadnienie trafne, ale niepogłębione); 

uzyskuje wyniki sprawdzianów rozumienia czytanego tekstu na poziomie 75%-84%; 

posługuje się poprawnym językiem w mowie i piśmie, styl jego wypowiedzi jest stosowny. 

Uczeń pracuje systematycznie, aktywnie uczestniczy w większości lekcji a stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, mimo pewnych 

braków, jest zadowalający i nie prognozuje problemów w opanowaniu dalszych treści 

kształcenia. Zdobytą wiedzę uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. 

 bardzo dobry  

Uczeń spełnia  wymagania  na ocenę dobrą, a ponadto: 

zdobytą wiedzę i umiejętności uczeń potrafi stosować w sytuacjach problemowych; 

 umiejętnie porównuje sposób funkcjonowania danego motywu w różnych tekstach kultury, 

rozumie ideę korespondencji sztuk; rozpoznaje przenośne znaczenia tytułu utworów, 

obrazów, postaci itp.; określa funkcje środków artystycznego wyrazu w różnych tekstach 

kultury; tworzy  wypowiedź cechującą się interesującym zamysłem kompozycyjnym; 

 potrafi redagować dłuższe, spójne wypowiedzi, w tym typu maturalnego (stanowisko 

adekwatne do problemu podanego w poleceniu, pogłębiona interpretacja właściwie 

dobranych utworów, koncepcja interpretacyjna niesprzeczna z utworem, spójna i obejmującą 

sensy niedosłowne,  uzasadnienie trafne, szerokie i pogłębione); formułuje samodzielne, 

niebanalne  sądy i opinie, korzysta ze źródeł pozapodręcznikowych; potrafi umiejscowić 

dany utwór w interesujących kontekstach : historycznym, biograficznym, filozoficznym, 

kulturowym itp.; wykazuje się wysoką sprawnością  językową, posługuje się bogatym 



słownictwem, trafną terminologią,  jasnym, funkcjonalnym stylem,   a dobór środków 

językowych jest celowy i adekwatny do wybranego gatunku, tematu oraz intencji 

wypowiedzi; uzyskuje wyniki sprawdzianów rozumienia czytanego tekstu na poziomie  

85%-95%; przystąpił do wszystkich prac klasowych. 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania. Potrafi samodzielnie formułować wnioski i rozwiązywać zadania problemowe, 

dokonywać analizy i syntezy nowych dla niego zjawisk. Pracuje systematycznie, jest 

aktywny na lekcjach.  

 celujący    

Uczeń spełnia  wymagania  na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 

potrafi stosować wiedzę oraz umiejętności w sytuacjach problemowych nieomawianych  

na lekcji,  realizuje zadania w sposób niekonwencjonalny; wykazuje się znajomością 

tekstów kultury poznanych w procesie samokształcenia, zna i interpretuje materiał literacki 

wykraczający poza podstawę programową; podejmuje próby tworzenia tekstów własnych 

i różne działania projektowe; redaguje wypowiedzi cechujące się   oryginalną kompozycją, 

swobodnym, barwnym, funkcjonalnym i indywidualnym  stylem o walorach literackich, 

samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia; bierze udział i odnosi sukcesy w  olimpiadach 

oraz konkursach przedmiotowych; wyróżnia się aktywnością na lekcjach, uzyskuje wyniki 

sprawdzianów rozumienia czytanego tekstu na poziomie 96% - 100%. 

 

IX Dodatkowe ustalenia 

1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PP-P dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne i listę obowiązujących lektur  zawiera podstawa 

programowa z języka polskiego, z którą uczniowie zostają zapoznani na początku roku szkolnego.  

3. Inne ustalenia dotyczące oceniania zawiera załącznik do statutu: Wewnątrzszkolne zasady 

oceniania. 

4. Przewiduje się konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo w stałym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Konsultacje odbywają się poprzez 

korespondencję w dzienniku elektronicznym. 

5. W dzienniku elektronicznym w opisie ocen stosuje się następujące skróty: 

praca klasowa – pk 

sprawdzian – spr 

odpowiedź – odp 

kartkówka – krt 

aktywność – akt 

praca domowa – pd 



gramatyka – gr 

słownictwo - sło 

plakat - pla 

projekt – pro 

konspekt – kon 

prezentacja multimedialna – pre 

mapa mentalna – map 

praca w grupie - pgr 

 

 


