
Sposoby oceniania wewnątrzszkolnego z 

języka polskiego 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z obowiązującym prawem oświatowym i 

Statutem Szkoły. 

2. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:  

1) prace pisemne: 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów 

realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach - nie wymaga 

wcześniejszej zapowiedzi, 

b) sprawdziany obejmujące większą partię materiału określoną 

przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

począwszy od dnia ukończenia realizacji materiału objętego 

sprawdzianem. Nauczyciel zobowiązany jest odnotować ustalony 

termin sprawdzianu w dzienniku elektronicznym najpóźniej na tydzień 

przed sprawdzianem. Powinien także zamieścić informacje dotyczące 

zakresu materiału, typu zadania oraz jego wagi. W przypadku gdy 

zmiana terminu sprawdzianu nastąpi na uzasadniony wniosek uczniów 

za zgodą nauczyciela, nie stosuje się przepisów dotyczących ilości 

sprawdzianów przeprowadzanych w określonym czasie (dzień, 

tydzień), 

c) badania wyników nauczania, 

d) wypracowania klasowe; 

2) praca i aktywność na lekcji; 

3) odpowiedź ustna; 

4) praca projektowa, prezentacja; 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

7) umiejętność pracy w grupie; 

8) prace nadobowiązkowe, dodatkowe; 

9) olimpiady i konkursy; 

10) twórcze rozwiązywanie problemów. 

 

3. Maksymalna wartość oceny cząstkowej wynosi 100%. Sprawdziany, wypracowania, 

testy czytania ze zrozumieniem i badania wyników oceniane są z wagą 3, kartkówki z 

wagą 2, inne formy pracy z wagą 1. 

 

4. Uczeń ma możliwość poprawienia dwóch ocen ze sprawdzianów (z wyłączeniem 

badania wyników i wypracowania klasowego) w każdym półroczu w terminie 



ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż dwa tygodnie od daty oddania 

sprawdzianu. 

 

5. Nauczyciel podejmuje każdorazowo decyzję, czy uczeń, który przedstawił 

usprawiedliwienie za nieobecność na kartkówce, musi ją pisać w innym terminie. 

Decyzja nauczyciela jest ostateczna. 

6. Każdy uczeń ma obowiązek wykonywania zadanych przez nauczyciela zadań 

domowych. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze. 

 

7. Podczas sprawdzianów lub innych prac pisemnych wyłączone środki łączności/ 

multimedia należące do uczniów muszą być złożone w klasowym depozycie. 

 

8. Jeżeli nauczyciel uzna, że środki łączności/ multimedia należące do ucznia zakłócają 

tok prowadzenia zajęć, ma on prawo je odebrać uczniowi na czas trwania lekcji. 

 

9.  Uczeń może zdobyć dodatkowe punkty procentowe (maximum 10 punktów 

procentowych w skali roku) w następujący sposób: 

a) uzyskując w konkursach z języka polskiego dobre wyniki; 

b) biorąc udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego; 

c) systematycznie wykonując prace/zadania dodatkowe zaproponowane przez   

nauczyciela (również te proponowane na sprawdzianach); 

d) biorąc aktywny udział w zajęciach; 

e) pracując na zajęciach dodatkowych; 

f) przygotowując dodatkowe prezentacje.  

Za jednorazową formę aktywności uczeń może otrzymać co najwyżej 3 dodatkowe 

punkty procentowe. 

 

10. Wgląd do prac pisemnych mają uczniowie podczas lekcji i ich rodzice w trakcie 

konsultacji.  

 

11. W przypadku pisania kartkówki/sprawdzianu w sposób nieuczciwy uczeń uzyskuje za 

nią 0%. 

 

12. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

 

a) celujący- zna teksty z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz inne – poznane 

w trakcie własnej lektury, krytycznie analizuje i interpretuje tekst, zna przemiany 

zachodzące w obrębie poszczególnych gatunków literackich, funkcjonalnie 

wykorzystuje konteksty w interpretacji, rozpoznaje znaki tradycji, redaguje własną 

wypowiedź zgodnie z regułami gatunkowymi i funkcją, świadomie dobiera środki 

językowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej, sporządza przypisy oraz tworzy bibliografię 

do określonego tematu, podejmuje własne próby literackie; 



b) bardzo dobry- zna zasady retoryczne dotyczące kompozycji tekstu, rozpoznaje cechy 

stylu i języka w poznawanych utworach, dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji 

tekstu, umieszcza interpretowany tekst w różnych kontekstach, analizuje kreację 

i elementy świata przedstawionego utworu, porównuje aspekty 

analizowanego/analizowanych dzieła/dzieł, ocenia i wartościuje postawy wyrażane 

w poszczególnych dziełach literackich, rozpoznaje wykładniki ironii, groteski, 

komizmu, patosu, rozpoznaje nawiązania intertekstualne, rozpoznaje związki między 

tekstem literackim a rzeczywistością pozaliteracką (językiem i historią poszczególnych  

epok), rozpoznaje i ocenia procesy zachodzące w kulturze i wzajemne wpływy 

poszczególnych stylów, prądów i epok, słucha ze zrozumieniem, notuje selektywnie 

i funkcjonalnie, pisze tekst w określonym stylu, gromadzi i selekcjonuje literaturę 

przedmiotu wg określonych kryteriów; 

c) dobry- zna i respektuje zasady poprawności i normy językowe, rozpoznaje środki 

stylistyczne,  określa ich funkcje w utworze oraz stosuje je w sposób świadomy we 

własnych wypowiedziach, zna style w sztuce i rozpoznaje ich cechy, dokonuje 

pogłębionej analizy i interpretacji tekstu, rozpoznaje typ nadawcy i adresata utworu, 

umieszcza interpretowany tekst  w kontekście biograficznym, filozoficznym, 

religijnym itp., charakteryzuje elementy świata przedstawionego utworu, rozpoznaje 

konwencje stylistyczne, rozpoznaje motywy, symbole, toposy, aluzje literackie, 

krytycznie i samodzielnie zbiera materiały na wybrany temat, korzystając z różnych 

źródeł, syntetyzuje i porządkuje zgromadzone informacje, planuje swoją wypowiedź, 

sporządzając plan, konspekt, notatkę, dostosowuje formę wypowiedzi do okoliczności, 

tematu i osoby adresata, tworzy samodzielnie i ze świadomością wyznaczników 

gatunkowych takie wypowiedzi pisemne, jak: referat, rozprawka, recenzja, esej, 

felieton, esej interpretacyjny; 

d) dostateczny- zna podstawowe zasady poprawności językowej, rozróżnia odmiany 

stylowe polszczyzny oraz rodzaje stylizacji, zna podstawowe funkcje tekstów 

językowych, rozróżnia językowe środki perswazji i manipulacji, podejmuje próby 

analizy i interpretacji tekstu, wskazuje główne wątki w utworze, odczytuje sens 

utworu, uwzględniając kompozycję i słowa-klucze, dostrzega związki między literaturą 

a innymi dziełami sztuki, umieszcza interpretowany tekst w kontekście historyczno-

literackim, charakteryzuje bohatera utworu, zabiera głos na temat, formułuje opinie, 



stosuje zasady etykiety językowej, pisze dłuższe wypowiedzi, zachowując zasady 

poprawności językowej i kompozycji; 

e) dopuszczający- zna podstawowe pojęcia z zakresu nauki o języku,  historii i teorii 

literatury, poprawnie stosuje podstawową terminologię z zakresu wiedzy o kulturze, 

zna treść omawianych tekstów kultury, streszcza utwory fabularne, określa tematykę 

i problematykę omawianego utworu, podejmuje próby publicznego zabierania głosu, 

mówi i pisze, przestrzegając zasad poprawności i komunikatywności; 

f) niedostateczny- luki w wiadomościach posiadanych przez ucznia są trudne do 

uzupełnienia; notorycznie nie przygotowuje się do lekcji; nie rozumie i nie potrafi 

wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela; odznacza się brakiem 

systematyczności i chęci do nauki oraz biernością na lekcji.  

 

13. Uczeń może ubiegać się o wyższą  roczną ocenę klasyfikacyjną zgodnie z zapisami 

Statutu Szkoły.  


