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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE – JĘZYK POLSKI 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei 

reguluje:  

 

1. Ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z póź. zm.) rozdział 3a i 3b 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

w szkołach publicznych 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury 

 

Przedmiotowe ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych, które wynikają z programów nauczania oraz formułowania oceny. 

 

I. Przedmiotowe ocenianie ma na celu : 

 

1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, poprzez 

przekazanie uczniowi informacji zwrotnej, o tym, co zrobił dobrze, a jakie popełnił błędy i 

jak powinien dalej się uczyć. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami 

oceniania określonymi przed wykonaniem zadania i powinna uwzględniać: 

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

 wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawiać konkretną pracę, 

 wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować 

2. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3.  Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, 

trudnościach, uzdolnieniach ucznia. 

5.  Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. Uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie do samokontroli. 

 

II. Przedmiotem oceny na zajęciach języka polskiego jest: 

 zakres opanowanych wiadomości, 
 rozumienie materiału naukowego, 

 umiejętność stosowania wiedzy, 

 umiejętność przekazywania wiedzy. 

 

1. Autorem PO z języka polskiego są nauczyciele języka polskiego, obecnie pracujący w 

XLV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie. 

2. Na języku polskim obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: 1 – 6.  

3. Ocenie podlegają - krótkie prace kontrolne, sprawdziany, wypracowania klasowe, 

odpowiedzi ustne, wybrane zadania domowe, aktywność na lekcji, udział w dyskusji 
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(waga argumentów, etyka i kultura wypowiedzi, dokumentowanie tez),  recytacje wierszy, 

przygotowane prezentacje, itp. 

 

4. Obowiązuje następująca skala procentowa ocen: 

a) za sprawdziany wiadomości, testy czytania ze zrozumieniem , kartkówki itp. 

                    0   – 49%  - niedostateczny 

                    50 – 59%  - dopuszczający 

                       60 – 74%  - dostateczny 

                       75 – 90%  - dobry 

91 – 98%  - bardzo dobry 

99 –100 % - celujący 

b) wypracowania klasowe w tzw.  formule maturalnej oceniane są według skali:   

100 – 99 % → celujący  

98 – 85 % → bardzo dobry  

84 – 70 % → dobry  

69 – 50 % → dostateczny  

49 – 40 % → dopuszczający  

39 – 0 % → niedostateczny          
 

III. KRÓTKIE PRACE KONTROLNE (kartkówki) 

 

5.  Krótkie prace kontrolne (kartkówki)sprawdzają wiedzę z ostatnich 3 przeprowadzonych 

tematów lekcyjnych, znajomości treści omawianej lektury. 

6. Krótkie prace kontrolne nie muszą być zapowiadane. 

7. Przeznaczonych jest ok.15 minut. na udzielanie odpowiedzi umieszczonych w krótkich 

pracach kontrolnych. 

8.Obowiązuje  zakres procentowy skali ocen (uzyskany z krótkiej pracy kontrolnej), który 

został przedstawiony w punkcie 4a) 

9. Przewidzianych jest  w danym semestrze – od 1do 3  krótkich prac kontrolnych  - jest to 

decyzja prowadzącego zajęcia. 

10. Ocenę uzyskaną z krótkiej pracy kontrolnej można poprawić w przeciągu         14 dni 

od momentu otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej 

11. Nauczyciel określa dokładny termin poprawy. 

12. Można raz poprawiać ocenę z krótkiej pracy pisemnej w formie pisemnej bądź ustnej. 

Ocena uzyskiwana w wyniku poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. 

13. Poprawa odbywa się w trakcie zajęć lekcyjnych, konsultacji przedmiotowych lub 

innych zajęciach pozalekcyjnych. 

 

IV. DUŻE PRACE KONTROLNE (sprawdziany, klasówki, wypracowania, testy) 

 

14. Prace kontrolne obejmują wiedzę dotyczącą poszczególnych epok historyczno - 

literackich lub zagadnień kulturowych, językowych itp. Powinny być zapowiedziane z 2 – 

tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do terminarza w dzienniku elektronicznym. 

 15. Sprawdzone prace pisemne są udostępnione do wglądu uczniowi, rodzicom (prawnym 

opiekunom) i są przechowywane przez nauczyciela. Prace mogą być udostępniane rodzicom 

(prawnym opiekunom) np. na zajęciach, wywiadówkach, dniu otwartym. Oceny są jawne 

dla uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów). 

16.Na udzielanie odpowiedzi umieszczonych w pracach kontrolnych przeznaczona jest 1 

godzina lekcyjna lub w przypadku wypracowań klasowych 2 jednostki dydaktyczne. 
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17. Obowiązuje zakres procentowy (uzyskany z danej pracy kontrolnej) zaproponowany w 

punkcie 4 b) . 

18. Przewidzianych jest  w danym semestrze – od 1do 3 dłuższych prac kontrolnych. 

Ocenę uzyskaną z pracy kontrolnej można poprawić w przeciągu 14 dni od momentu 

otrzymania sprawdzonej pracy pisemnej,. 

19. Nauczyciel określa dokładny termin poprawy. 

20. Można 1 raz poprawiać ocenę z  pracy w formie pisemnej.  Ocena uzyskiwana w 

wyniku poprawy jest wpisywana do dziennika lekcyjnego. 

21. Poprawa odbywa się w trakcie zajęć lekcyjnych, konsultacji przedmiotowych lub 

innych zajęć pozalekcyjnych. 

 

 Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczeń uczęszcza, do końca roku szkolnego, tj. 

do dnia 31 sierpnia. 

 

V. NIEPRZYGOTOWANIA DO LEKCJI 

 

 22. Uczeń może wykorzystać 2 nieprzygotowania w  semestrze. 

 23. Nie można zgłosić nieprzygotowanie w dniu zapowiedzianej wcześniej krótkiej pracy 

pisemnej, np. dotyczącej znajomości treści lektury, pracy pisemnej. 

24. Nie można głosić nieprzygotowanie w dniu zapowiedzianego wcześniej powtórzenia, 

przed dużą pracą pisemną. 

25. Nieprzygotowanie należy zgłaszać na początku lekcji w momencie sprawdzania 

obecności uczniów na zajęciach. 

 

VI. ODPOWIEDZI USTNE 

  

26. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje materiał z 3 ostatnich tematów lekcyjnych. 

27. W przypadku zapowiadanych powtórzeń ustnych obowiązuje ustalony zakres materiału 

– np. twórczość danego poety. 

 

VI. PRACA DOMOWA I INNE PRACE DODATKOWE 

 

28. Prace domowe mają na celu uzupełnić, powtórzyć, ugruntować wiedzę omówioną na 

lekcji. 

29. Prace domowe mogą być ocenione, szczególnie wyróżniające się wysokim poziomem . 

30. Prace dodatkowe –  projekty, prezentacje są podsumowaniem pracy nad danym 

zagadnieniem lub propozycją uczniowskiego spojrzenia na dany temat, przewiduje się w 

semestrze -  1 pracę dodatkową , są oceniane. Uczniowie najlepszych prac przedstawiają je 

na forum klasy, szkoły. 

 

VII. AKTYWNOŚĆ NA LEKCJI 

 

31.Aktywność na lekcji jest oceniana za pomocą plusów – 5 plusów daje ocenę bdb (5) lub 

za pomocą wzmocnienia ucznia przez pochwałę ustną lub pisemną. 

 

VIII. PROWADZENIE ZESZYTU 

 

 32. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Notatki podawane na   lekcji 

muszą znaleźć się w zeszycie przedmiotowym w linie lub kratkę z marginesem. Powinny 
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być uzupełniane samodzielnie przez ucznia. W zeszycie powinny znaleźć się także zadania 

domowe. 

 

IX. PODRĘCZNIKI 

 

33.Na języku polskim obowiązują następujące podręczniki :  

a) dla klas pierwszych liceum: „Ponad słowami”. Podręcznik do kształcenia literackiego i 

kulturowego, klasa 1 cz. 1 M. Chmiel, E. Kostrzewa i kl. 1 cz. 2 A. Równy, M. Chmiel, 

Wydawnictwo Nowa Era 

b) dla klas drugich liceum: „Przeszłość to dziś” kl. 2 cz. 1 Ewa Paczoska,  kl. 2, cz. 2 Jacek 

Kopciński, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR 

c) dla klas trzecich liceum:  „Przeszłość to dziś” kl. 3 Jacek Kopciński,  Wydawnictwo Piotra 

Marciszuka STENTOR 

 X. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

a. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen 

uzyskanych w ciągu semestru (roku). Oceny cząstkowe mają różną wagę – 

najbardziej znaczące wskazują na poziom opanowania podstawowych wiadomości i 

umiejętności przedmiotowych, czyli tworzenia dłuższych samodzielnych 

wypowiedzi mówionych i pisanych, dotyczących odczytywania tekstów kultury.  

b. Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i rocznej jest uzyskanie co najmniej czterech/ 

trzech ocen cząstkowych z różnych rodzajów aktywności (np. dwie prace klasowe – 

wypracowanie, test czytania ze zrozumieniem, praca domowa, wypowiedź ustna 

itp.).  

c. Uczeń może poprawić ocenę śródroczną w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela i za jego zgodą.  

d. Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym i ustaleniu (na podstawie oceny śródrocznej i ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w drugim semestrze nauki) rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

e. Cząstkową ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:  

 oryginalnie ujmuje temat;  

 indywidualnie prezentuje zagadnienia;  

 przedstawia dojrzałą interpretację;  

 posługuje się szczególnie bogatym słownictwem;  

 znajomością materiału wykracza poza program nauczania;  

 uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach 

recytatorskich.  

XI. KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 

34. Przewiduje się prowadzenie zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów – 1 godzina 

tygodniowo – „Nowa matura” mająca na celu pomoc w przygotowaniu uczniów do matury 

– zakres pisemny i ustny. 
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XII. KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE 

 

35. Planujemy  prowadzenie konsultacji przedmiotowych – 1 godzina tygodniowo, w 

czasie których uczeń może uzupełnić zaległości (poprawić niesatysfakcjonującą ocenę, 

zaliczyć pracę pisemna, na której był nieobecny) lub poprosić o wyjaśnienie 

niezrozumiałych tematów. 

 

XIII. WYMAGANIA I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW O SZCZEGÓLNYCH 

WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH  

36. Uczniowie   o   stwierdzonych   dysfunkcjach   nie   będą   oceniani   pod   względem 

poprawności  ortograficznej   i  graficznej   we  wskazanych  przez   specjalistów  zakresach, 

jednakże    warunkiem   takiego    postępowania   nauczyciela   jest samodzielna  praca ucznia 

w domu i przedstawianie na badaniach kontrolnych w poradni dowodów w postaci 

wypełnionych zeszytów ćwiczeń (autorstwa Z. Saduś lub innych). 

Zasady te nie dotyczą sytuacji, w których znajomość określonych zasad pisowni wynika z 

ćwiczonych i sprawdzanych na bieżąco umiejętności gramatycznych i ortograficznych.  

37. Uczniowie, którzy wykazują szczególne   uzdolnienia, będą dodatkowo oceniani za udział 

w konkursie polonistycznym, w  wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach literackich, 

ortograficznych   i recytatorskich . Zostaną również ocenieni za pracę w zespole redakcyjnym 

gazetki szkolnej, wykonanie pomocy edukacyjnych,   przygotowanie referatów i prezentacji 

zainteresowań czytelniczych .  

XIV. INFORMACJE ZGODNE Z WO:  

 

38. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (śródrocznej lub 

rocznej) nauczyciel  informuje ustnie ucznia o proponowanej ocenie przedmiotowej rocznej 

(śródrocznej) i wpisuje ten fakt do dziennika w ustaloną rubrykę:  „proponowana ocena 

śródroczna”, „proponowana ocena roczna”. 

39. Przewidywana ocena śródroczna lub roczna ucznia  może ulec zmianie - nie dotyczy to 

zmiany oceny dopuszczającej na niedostateczną.  

40. Ostateczne śródroczne i roczne oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych są   wystawiane na 2 dni przed planowaną Radą Pedagogiczną. 

41. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej 

trzy, dwie oceny cząstkowe otrzymane w wyniku sprawdzania sumującego wiadomości i 

umiejętności z danego przedmiotu oraz jeśli jego absencja stanowi nie więcej niż 50% 

usprawiedliwionych nieobecności na danym przedmiocie liczonych w stosunku do szkolnego 

planu pracy. 

42. Nie dopuszcza się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej w formie jednorazowego 

zaliczenia materiału z całego semestru w ostatnim tygodniu nauki, mając na uwadze 

systematyczność (z wyjątkiem przypadków losowych). 

43. Po co najmniej 7 dniach usprawiedliwionej nieobecności ciągłej, uczeń ma prawo do 

tygodniowego terminu uzupełnienia wiadomości (w tym czasie nie sprawdzamy wiedzy 

ucznia) 

44. Prace kontrolne mogą być oddane uczniowi lub jego rodzicom z jednoczesnym 

przejęciem nad nią odpowiedzialności przez wyżej wymienionych lub zatrzymane przez 

nauczyciela  i udostępnione do  wglądu: 

1) uczniowi na lekcji, 
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2) rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie dni otwartych lub na indywidualną prośbę, 
w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. W razie zgubienia pracy 

rodzic jest zobowiązany napisać oświadczenie o zaistniałej sytuacji. 

45. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel umieszcza legendę dotyczącą zakresu wiadomości 

i umiejętności oraz innych form podlegających ocenie, za które wystawiane są oceny 

bieżące. 

46. O poprawie ocen cząstkowych, w tym ocen z prac pisemnych, decyduje nauczyciel. 

Ocenę z poprawy nauczyciel umieszcza w dzienniku lekcyjnym obok innych ocen. 

47. Praca kontrolna krótka typu kartkówka, sprawdzian wiadomości jest sprawdzana i 

oceniona w ciągu 14 dni roboczych, natomiast dłuższe wypowiedzi w przeciągu 21 dni. 

48. Uczeń otrzymuje co najmniej 5 ocen cząstkowych w każdym semestrze. 

49. W związku ze zmianą formuły egzaminu maturalnego w 2015 roku uczniowie klas III 

zobowiązani są do sumiennego przygotowywania się do egzaminu. 

50. Uczniowie klas III zobowiązani są do znajomości lektur z gwiazdką na poziomie 

gimnazjalnym i licealnym przewidzianych przez Podstawę Programową z języka 

polskiego. 

51. Nauczyciel języka polskiego ma obowiązek przekazać uczniom listę lektur, o której 

jest mowa powyżej w ustalonym przez siebie terminie. 

52. Podstawą przygotowania uczniów jest praca na lekcji, praca z podręcznikiem, 

samodzielna praca w domu z wykorzystaniem innych źródeł informacji. 

53. Uczeń może uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli. 

54. Podręcznik jest obowiązkowym wyposażeniem ucznia na lekcji. 

55. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i notatki, które powinny 

zawierać wszystkie tematy wraz ze stosownymi treściami podanymi na lekcji i 

uzupełnione na podstawie podręcznika. Zapis powinien cechować się przejrzystością i 

jasnością. 

56.Pisanie tekstów własnych obejmuje prace domowe, prace klasowe i ćwiczenia 

warsztatowe. Mogą one mieć charakter interpretacyjny lub argumentacyjny. 

57. Przy ocenie prac pisemnych uwzględnia się następujące kryteria: samodzielność, styl, 

język, kompozycję pracy, słownictwo adekwatne do wybranej formy wypowiedzi. 

58 Wypowiedzi ustne uczniów oceniane są w trakcie zajęć. Uczeń powinien rozpoznawać 

nawiązania do tradycji we współczesnym tekście kultury, formułować wnioski, planować i 

porządkować wypowiedź, posługiwać się terminologią naukową, dokonać samodzielnej 

analizy i interpretacji tekstów kultury, rozpoznać ich przenośne, metaforyczne znaczenie, 

analizować środki specyficzne dla danej dziedziny sztuki, wykazać się swobodą 

konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną. Ocena uwzględnia również dykcję i 

poprawność fonetyczną, jeśli źródłem uchybień nie są dysfunkcje ucznia. 

59. Uczeń oddaje prace terminowo i systematycznie. Formę i sposób gromadzenia prac 

określa nauczyciel prowadzący. 

60.Uczeń regularnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz pracach klasowych.  

61. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny, nie wypowiada się, nie 

oddaje prac pisemnych, nie nabył umiejętności przewidzianych Podstawą programową z 

języka polskiego otrzymuje ocenę niedostateczną. 

62. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów z wymaganiami maturalnymi na lekcjach 

języka polskiego oraz podać źródła wiedzy pomocne w przygotowaniu do egzaminu.  

63. Obowiązkiem ucznia jest zapoznanie się z informatorem maturalnym w wersji 

papierowej lub elektronicznej. 
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Uczniowie nieobecni na przedmiotowych zajęciach organizacyjnych oraz rodzice nieobecni 

na zebraniu informacyjnym z wychowawcą oddziału mają obowiązek zapoznać się z PO we 

własnym zakresie – w bibliotece szkolnej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

ZASADY OPRACOWYWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH I KRYTERIA 
OCENIANIA. 

1. Wymagania edukacyjne są zamierzonymi osiągnięciami i kompetencjami 
uczniów na poszczególnych etapach kształcenia obejmującymi zakres: wiadomości, 
umiejętności i postaw oraz określają, co uczniowie powinni umieć, rozumieć po 
zakończeniu nauczania przedmiotu.  

2. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu opracowano na podstawie podstaw 
programowych, programu nauczania. 

3. Sposób klasyfikacji treści nauczania na poziomy wymagań. 

 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości Zapamiętywanie wiadomości Wymagania konieczne ( K ) 

Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe ( P) 

Umiejętności Stosowanie wiadomości w 

sytuacjach typowych 
Wymagania rozszerzające ( R ) 

Stosowanie wiadomości w 

sytuacjach problemowych 
Wymagania dopełniające ( D) 

 

Treści które wykraczają poza wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania 

określane są jako wymagania wykraczające ( W ). 

 

Kryteria związane z poziomem wymagań. 

konieczne – obejmuje wiadomości umożliwiające kontynuowanie nauki na ( K) danym 

szczeblu nauczania, stosowania wiadomości w sytuacjach typowych tzn. : zna pojęcia, 

terminy, prawa zasady, reguły, treści naukowe, zasady działania ( potrafi je nazwać, 

wymienić, zdefiniować wyliczyć, wskazać), ma elementarny poziom rozumienia tych 

wiadomości i nie powinien ich mylić między sobą,  

podstawowe – obejmuje wiadomości , umiejętności stosunkowo łatwych do ( P) 

opanowania, pewne merytorycznie, użyteczne w życiu codziennym tzn.: potrafi przedstawić 

wiadomości w innej formie niż je zapamiętał, potrafi wytłumaczyć wyjaśnić, streścić, 

zróżnicować, zilustrować wiadomości, zinterpretować je i uporządkować, uczynić je 

podstawą prostego wnioskowania,  

rozszerzające - obejmuje wiadomości , umiejętności o średnim stopniu trudności, ( R ) 

pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymaga podstawowych, przydane , ale nie 

niezbędne w pracy zawodowej tzn.: opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów ( potrafi zadanie rozwiązać, 

zastosować, porównać, sklasyfikować określić, obliczyć, skonstruować, narysować, 
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scharakteryzować, zmierzyć, zaprojektować, wykreślić), umie stosować wiadomości w 

sytuacjach podobnych do ćwiczeń 

dopełniające – obejmuje wiadomości i umiejętności rudne do opanowania, ( D ) twórcze 

naukowo, specjalistyczne zawodowo, stanowiące rozwinięcie wymagań rozszerzających i 

mogą wykraczać poza program nauczania, tzn. : opanowanie przez ucznia umiejętności 

formułowania problemów, d
 
konwania analizy i syntez nowych zjawisk ( potrafi 

udowodnić, prewidieć, oceniać, wykryć, zanalizować, zaprop nować, zaplanować), umie 

f
 
rmułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 

Ustala się nasᡴ ępᡵ jące krteria wymagań na poszczegンlne oceny 

 

Zakres wymagań  

Stopień 
Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające 

 
   Niedostateczny 1 

X    Dopuszczający 2  

X X   Dostateczny 3 

X X X  Dobry 4 

X X X X Bardzo dobry 5 

Wymagania wykraczające Celujący 6 

 
 


