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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L 

 

1.Obszary aktywności uczniów podlegające obserwacji i oceniane: 

- Uczeń ma na lekcji podręcznik (dopuszcza się jeden podręcznik na ławkę), zeszyt, egzemplarz aktualnie 

omawianej lektury; 

-  Wiadomości i umiejętności ucznia będą systematycznie oceniane w formie ustnych odpowiedzi, 

prezentacji, kartkówek, prac domowych i  klasowych  oraz pracy na lekcji; 

- Uczeń aktywnie uczestniczy w lekcjach: słucha, notuje, zgłasza się do odpowiedzi, odpowiada na zadane 

przez nauczyciela pytania, ustosunkowuje się do poruszanych problemów, wykonuje różne zlecone                     

przez nauczyciela zadania etc.; 

- Obowiązkiem ucznia jest samodzielne robienie notatek na każdej lekcji (są one świadectwem pracy                     

na zajęciach, a ponadto stanowią cenną pomoc w powtarzaniu materiału do odpowiedzi lub do klasówki); 

- Obowiązkiem ucznia jest czytanie lektur, których roczny spis nauczyciel podaje na lekcji organizacyjnej 

wraz z przybliżonym terminem omawiania (na bieżąco modyfikowanym); 

-  Uczeń zna treść zadanych do przeczytania/obejrzenia/zanalizowania w domu  i omawianych  na lekcjach 

tekstów kultury (w tym przede wszystkim lektur z podstawy programowej, zadanych tekstów 

publicystycznych, filmów, obrazów itp.);  

- Uczeń systematycznie przygotowuje się do lekcji: zna zadane na daną lekcję fragmenty tekstów                        

lub całe utwory, ma zaznaczone według zaleceń nauczyciela fragmenty oraz odrobione inne zadania 

domowe; 

- Prace domowe mogą przybierać następujące formy: test z rozumienia tekstu literackiego                                          

i publicystycznego, analiza i interpretacja fragmentu tekstu literackiego lub innego tekstu kultury                      

(np. obrazu, filmu), przeczytanie lektury, zaznaczenie określonych fragmentów utworu,  sporządzenie 

notatki z lekcji, pamięciowe opanowanie zadanego tekstu itp.; 

- Prace klasowe mogą przybierać następujące formy: sprawdzian z treści lektury, test wiedzy o epoce,                     

test  z rozumienia tekstu literackiego i publicystycznego, wypracowanie, analiza i interpretacja tekstu 

literackiego, rozprawka problemowa, interpretacja tekstu poetyckiego; 

- W ciągu roku szkolnego uczeń musi nauczyć się na pamięć przynajmniej jednego dłuższego tekstu 

literackiego (poetyckiego lub prozatorskiego); 

- Uczniowie klas maturalnych zobowiązani są przystąpić do każdego próbnego pisemnego egzaminu 

maturalnego; 

 

2. Wymagania programowe na poszczególne oceny: 

- na ocenę dopuszczającą: 

 ucznia obowiązuje znajomość treści lektur z podstawy programowej i podstawowej 

problematyki;  

 uczeń umie napisać rozprawkę problemową na co najmniej 300 słów, odwołując się do lektur                     

z podstawy programowej gimnazjum i technikum, analizy wskazanego tekstu                                                       

i własnych doświadczeń kulturowych  (kryteria oceniania w tabeli);  
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 uczeń umie rozwiązać test na rozumienie przeczytanego tekstu na min. 40%; 

 uczeń wyjaśnia pojęcia, problemy, omawia teksty kultury itp. w sposób odtwórczy i niepełny,                   

a jego wypowiedź jest fragmentaryczna i nieuporządkowana pod względem kompozycyjnym,                           

ale zrozumiała; 

 uczeń popełnia błędy rzeczowe, ale nie kardynalne; 

 uczeń stara się mówić i pisać polszczyzną staranną, adekwatną do sytuacji; dopuszczalne różne 

błędy językowe, ale w stopniu niezakłócającym komunikatywności wypowiedzi; ubogi zasób 

słownictwa; 

  

- na ocenę dostateczną:   

 uczeń umie napisać rozprawkę problemową na co najmniej 300 słów, odwołując się do lektur                    

z podstawy programowej gimnazjum i technikum, analizy wskazanego tekstu i własnych 

doświadczeń kulturowych  (kryteria oceniania w tabeli); 

 uczeń umie rozwiązać test na rozumienie przeczytanego tekstu na min. 60%; 

 uczeń podejmuje próbę analizowania i interpretowania omawianych tekstów kultury, stara się 

uzasadniać własne sądy,  odwołując się do konkretnych utworów z zakresu poziomu 

podstawowego; odchodzi od tematu, popełnia drobne błędy rzeczowe; 

 uczeń stara się mówić i pisać polszczyzną staranną, adekwatną do sytuacji, posługuje się 

niezbędną do omówienia tematu terminologią; dopuszczalne sporadyczne  błędy językowe,                       

ale w stopniu niezakłócającym komunikatywności wypowiedzi; wystarczający  zasób słownictwa; 

 

- na ocenę dobrą:   

 uczeń umie napisać rozprawkę problemową na co najmniej 300 słów, odwołując się do lektur                     

z podstawy programowej gimnazjum i technikum, analizy wskazanego tekstu i własnych 

doświadczeń kulturowych (kryteria oceniania w tabeli); 

 uczeń umie rozwiązać test na rozumienie przeczytanego tekstu na min. 80%; 

 uczeń samodzielnie analizuje i interpretuje omawiane teksty kultury, stara się uzasadniać własne 

sądy, odwołując się do konkretnych utworów  nie tylko z zakresu poziomu podstawowego;                        

nie  odchodzi od tematu, a trafnie dobrany materiał rzeczowy interpretuje prawidłowo;                           

nie popełnia  błędów rzeczowych; 

 uczeń mówi i pisze polszczyzną staranną, adekwatną do sytuacji, swobodnie posługuje się 

terminologią; stara się przestrzegać etykiety językowej i stosuje środki językowe typowe                            

dla określonej formy wypowiedzi oraz środki językowe podkreślające własne sądy, jak również 

potrafi sygnalizować przytaczania cudzych opinii, a jego wypowiedź jest uporządkowana                                     

pod względem kompozycyjnym i  spójna (widoczne dążenie do porządkowania i scalania 

informacji); bogaty zasób słownictwa; 

 

- na ocenę bardzo dobrą:   

 uczeń umie napisać rozprawkę problemową na co najmniej 300 słów, odwołując się do lektur                     

z podstawy programowej gimnazjum i technikum, analizy wskazanego tekstu i własnych 

doświadczeń kulturowych  (kryteria oceniania w tabeli); 

 uczeń umie rozwiązać test na rozumienie przeczytanego tekstu na min. 90%; 

 uczeń samodzielnie analizuje i interpretuje w sposób pogłębiony omawiane teksty kultury, 

obszernie przedstawia materiał (fakty, pojęcia, problemy…), samodzielnie kojarzy fakty                                     

i informacje oraz wyciąga logiczne wnioski;  uzasadnia własne sądy, odwołując się                                        

do konkretnych utworów  nie tylko z zakresu poziomu podstawowego ;nie  odchodzi od tematu,                  

a trafnie dobrany materiał rzeczowy interpretuje prawidłowo; nie popełnia  błędów rzeczowych; 
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 uczeń mówi i pisze polszczyzną staranną, adekwatną do sytuacji, swobodnie posługuje się 

terminologią; przestrzega etykiety językowej i stosuje środki językowe typowe dla określonej 

formy wypowiedzi oraz środki językowe podkreślające własne sądy, jak również potrafi 

sygnalizować przytaczania cudzych opinii, a jego wypowiedź jest uporządkowana pod względem 

kompozycyjnym i  spójna (widoczne dążenie do porządkowania i scalania informacji, 

przejrzystość i czytelność wywodu), ponadto uczeń próbuje nadać swej wypowiedzi oryginalną 

formę funkcjonalną wobec tematu; bogaty i urozmaicony  zasób słownictwa; 

 

- na ocenę celującą:   

 Warunkiem otrzymania oceny celującej jest spełnienie kryteriów na ocenę bardzo dobrą                         

oraz sukces w konkursie humanistycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

 

 

 

3. Formy oceny wiedzy i umiejętności: 

- aktywność na lekcji, odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe, 

prace dodatkowe,  pamięciowe opanowanie tekstów poetyckich i prozatorskich; 

 

 

4. Zasady oceniania: 

- Za aktywność uczeń otrzymuje plusy. Stosuje się następujący przelicznik plusów:                                                

++ = 2, + ++ = 3,  + + ++ = 4, ++ + + + = 5; 

- Brak plusów za aktywność na lekcji skutkuje cząstkową oceną niedostateczną w semestrze;  

-  Uczeń otrzymuje minusy za: niepełną pracę domową, niewykonywanie zadań podczas lekcji,                              

brak podręcznika lub tekstu lektury (trzy minusy = ocena niedostateczna); 

-  Nieuzasadnione rozmowy na lekcji będą traktowane jako zgłoszenie się ucznia do odpowiedzi  na ocenę, 

podczas której uczeń może być zapytany z materiału obejmującego treści kształcenia aktualnie omawianej 

epoki literackiej (w tym problematyka omawianych lektur z danej epoki); 

- Dłuższe prace domowe zadawane będą z tygodniowym wyprzedzeniem; 

- Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

- Za niesamodzielne prace domowe  i klasowe (plagiaty) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną; 

- Uczeń ma prawo do tylu nieprzygotowań w ciągu roku bez podania powodu, ile godzin języka polskiego 

ma w tygodniu; 

- Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może być nieklasyfikowany;  

- Materiał z lekcji,  na których uczeń był nieobecny ( w tym także prace domowe), uczeń musi zaliczyć                     

po uzgodnieniu z nauczycielem  terminu i formy zaliczenia (chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej);  
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5. Ocena prac pisemnych i zasady ich oceniania: 

- Prace pisemne typu maturalnego oceniane są następująco:  

 

Kryteria oceny rozprawki problemowej 
 

Sformułowanie 

stanowiska 

wobec 

problemu 

podanego 

w poleceniu 

Uzasadnienie 

stanowiska 
Poprawność 

rzeczowa  
Zamysł 

kompozycyjny 
Spójność 

lokalna 
Styl tekstu Poprawność 

językowa 
Poprawność 

zapisu 
ocena 

Stanowisko jest 

adekwatne 

do problemu 

podanego 

w poleceniu 

Uzasadnienie 

trafne, 

szerokie 

i pogłębione 

Brak błędów 

rzeczowych 
Kompozycja 

funkcjonalna 
Pełna 
spójność 

wypowiedzi          

lub nieznaczne 

zaburzenia 
spójności 

Styl 

stosowny 
Brak błędów 

lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

Zapis 

w pełni 

poprawny 
lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

 

bardzo dobry 

Stanowisko jest 

adekwatne 

do problemu 

podanego 

w poleceniu 

Uzasadnienie 

trafne 
i szerokie 

Brak błędów 

rzeczowych 
Kompozycja 

funkcjonalna 
Pełna 

spójność 

wypowiedzi  

lub nieznaczne 

zaburzenia 

spójności 

Styl 

stosowny 
Brak błędów 

lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

Zapis 

w pełni 

poprawny 

lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

 

dobry 

Stanowisko jest 

częściowo 

adekwatne 

do problemu 

podanego 

w poleceniu 

 

Uzasadnienie 

trafne, 

ale wąskie 

Nie więcej 

niż jeden 
błąd 

rzeczowy 

Kompozycja 

funkcjonalna 
Pełna 

spójność 

wypowiedzi   

lub nieznaczne 

zaburzenia 

spójności 

Styl 

stosowny 
Brak błędów 

lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

Zapis 

w pełni 

poprawny 

lub nieliczne 

błędy 

nierażące 

 

 

dostateczny 

Stanowisko jest 

częściowo 

adekwatne 

do problemu 

podanego 

w poleceniu 

Uzasadnienie 

częściowe 
Nie więcej 

niż jeden 
błąd 

rzeczowy 

Zaburzenia 

funkcjonalności 

kompozycji 

Znaczne 

zaburzenia 
spójności 

Styl 

częściowo 

stosowny 

Liczne błędy 

nierażące 
lub nieliczne 

błędy rażące 

 

Liczne 

błędy 

nierażące 

lub nieliczne 

4 błędy rażące 

 

dopuszczający 

Stanowisko jest 

nieadekwatne 

lub brak 

stanowiska 

Brak 
uzasadnienia 

stanowiska 

Błędy 

rzeczowe 
Brak zamysłu 

kompozycyjnego 
Wypowiedź 

niespójna 
Styl 

niestosowny 
Liczne błędy 

rażące 
Liczne 
błędy rażące 

 

niedostateczny 

 

 

- Testy na rozumienie przeczytanego tekstu i sprawdziany innego typu oceniane są następująco:                                                                 

40% - 2,  60% - 3, 80% - 4,  90% - 5; 100% - 6;   

- Za niesamodzielne prace klasowe (plagiaty),  sprawdziany, testy, kartkówki uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną; 

- Przy wystawieniu oceny semestralnej i rocznej będą brane pod uwagę: praca na lekcji, przygotowanie    

do lekcji (prace domowe, znajomość treści lektur, posiadanie wymaganych na lekcji materiałów), prace 

klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki,  prace dodatkowe,  pamięciowe opanowanie tekstów poetyckich                            

i prozatorskich; 

 uwaga: decydujące przy wystawianiu oceny semestralnej będą prace klasowe i praca na lekcji; 

- W razie nieobecności ucznia na pracy klasowej uczeń ma trzy tygodnie na napisanie zaległej pracy                       

w terminie uzgodnionym z nauczycielem; nieuzgodnienie terminu poprawy lub niezgłoszenie się na nią 

skutkuje oceną niedostateczną; 

- Ocenę niedostateczną z pracy klasowej uczeń ma możliwość poprawienia w ciągu trzech tygodni                           

od oddania prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem;   

- Prace pisemne uczniowie zobowiązani są pisać czarnym tuszem lub atramentem na papierze 

podaniowym w jedną linię. W razie niedopełnienia formalności uczeń na polecenie nauczyciela musi 

przepisać pracę zgodnie z wymaganymi kryteriami; 
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- Prace klasowe zapowiadane będą z tygodniowym wyprzedzeniem, a informacja o nich odnotowana 

zostanie w dzienniku lekcyjnym; 

- Prace pisemne są w miarę możliwości oddawane zgodnie z terminem określonym w WSO;    

 

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej: 

- Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny na wyższą niż wynikająca z klasyfikacji  

semestralnej  lub rocznej jest uzyskanie przez ucznia odpowiednio: 

- na ocenę dopuszczającą: ocen co najmniej dopuszczających z połowy prac  klasowych wskazanych                

przez nauczyciela;  

- na ocenę dostateczną:  ocen co najmniej dostatecznych z połowy klasowych wskazanych                                

przez nauczyciela;  

- na ocenę dobrą:  ocen co najmniej dobrych z połowy prac klasowych wskazanych przez nauczyciela;  

- na ocenę bardzo dobrą:  ocen co najmniej bardzo dobrych z połowy prac klasowych wskazanych                    

przez nauczyciela;  

 

- Przy wystawianiu oceny dobrej i bardzo dobrej uwzględnia się udział ucznia w szkolnych i 

międzyszkolnych konkursach polonistycznych; 

- Warunki otrzymania oceny pozytywnej na koniec semestru/roku: wszystkie prace klasowe zaliczone                 

co najmniej na ocenę dopuszczającą.  

 

-  Pozostałe  warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej  określa WSO;  warunki:                                                                                                                                                                                                                                   

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia ( z wyjątkiem zdarzeń losowych, np. choroby ucznia),                                                                           

b) obecność na wszystkich sprawdzianach pisemnych,                                                                                                                                                     

c) systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

 

7.  Sposoby dostosowań metod i form pracy oraz wymagań wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych:  

Nauczyciel dostosowuje metody i formy pracy oraz wymagania edukacyjne wobec uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                  

lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

a) Wobec ucznia z dysleksją rozwojową stosuje się: 

- w miarę potrzeb wydłużanie czasu na pracę pisemną,                                                                                                                                                                                  

- w miarę potrzeb podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, 

wyjaśnień,   
- unikanie głośnego czytania przez ucznia przy całej klasie,  

-  kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń -  szczególnie podczas 

sprawdzianów, 

- przekazywanie informacji zwrotnej na temat postępów ucznia, 

- umożliwienie dokończenia w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach,                                                                                                                   

- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia),                                                                                                                                                         

- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja);                                                                                                                                                                                                                       
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b) Wobec ucznia z dysgrafią stosuje się: 

- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),                                                                                                                         

- w przypadku braku czytelności pracy umożliwienie uczniowi ponownego napisania nieczytelnych fragmentów 

w czasie uzgodnionym  z nauczycielem,                                                                                                                                                                                                                     

- umożliwienie wykonywania prac domowych w formie wydruku komputerowego (na prośbę ucznia);             

                                                                                                

c) Wobec ucznia z  dysortografią stosuje się: 

- nieuwzględnianie w ocenie pracy zapisu (grafia, ortografia i interpunkcja),                                                                                                                                                  

- stałe odwoływanie się do znajomości zasad ortografii i interpunkcji;         

                                                                                                                                  

d) W pozostałych przypadkach (np. ADHD, zespół Aspergera) postępuje się: 

- zgodnie z indywidualnymi zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznej; 

 

 

 

 

 

 

 


