
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

POLSKIEGO 

 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 1-3 LO w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie w skład, którego wchodzi: Gimnazjum nr 7 z 

oddziałami integracyjnymi im. Króla Jana III Sobieskiego, Szkoła Podstawowa nr 30 i XII 

Liceum Ogólnokształcące, opracowany w oparciu o: 

 

1) Podstawę programową; 

2) Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

3) Statut i WSO; 

4) Program nauczania języka polskiego  wydawnictwa Nowa Era. 

 

 

Przedmiotem oceniania są: 

 

- wiadomości; 

- umiejętności; 

- postawa ucznia i jego aktywność. 

 

Cele ogólne oceniania: 

 

- rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych; 

- poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

- pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu; 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 

 

W szczególności ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne: 

 
a) zadania typu maturalnego (czytanie ze zrozumieniem, wypracowania – rozprawka, analiza 

tekstu poetyckiego), 

b) sprawdzian,  

c) test,  

d) kartkówka,  

e) odpowiedź ustna,  

f) udział w dyskusji,   

g) prezentacje,  

h) aktywność na zajęciach szkolnych, 

i) praca samodzielna  na lekcji, 

j) praca w grupach na lekcji. 

 

 

 

 



ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZGODNE ZE 

STATUTEM XII LO: 

 
a) Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na początku lekcji jeden raz w semestrze. Nie 

dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych, lekcji powtórzeniowych i uzgodnionych 

terminów odpowiedzi;  

b) Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z wypowiedzi pisemnej. Poprawa jest 

jednorazowa. Termin ustalony jest przez nauczyciela, nie przekracza jednak 2 tygodni; 

c) Kartkówki z bieżącego materiału ( do 3 lekcji) mogą trwać do 15 minut i nie podlegają 

poprawie; 

d) Dłuższe prace pisemne nauczyciel zapowiada tydzień wcześniej. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA: 

 

 

Ocena niedostateczna (1)  

Uczeń: 

 

a) nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej na ocenę dopuszczającą: 

b) nie interesuje się przebiegiem zajęć;  

c) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia; 

d) opuszcza sprawdziany i prace klasowe; 

e) nie poprawia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów i zadań klasowych; 

f) nie przygotowuje zadań domowych; 

g) odmawia odpowiedzi lub pisania sprawdzianu. 

 

 

 

 
Ocena dopuszczająca (2)  

Uczeń:  

a) ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie 

programowej;  

b) pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;  

c) czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;  

d) rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe;  

e) sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie;  

f) rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie 

konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej;  

g) odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym;  

h) wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;  

i) posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

j) dostrzega niektóre typy błędów językowych;  

k) przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej i 

pisemnej;  

l) redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;  

m) aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę.  

 



Ocena dostateczna (3)  

Uczeń:  

a) ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;  

b) zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;  

c) czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż 

fragmentaryczną jego interpretację;  

d) wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;  

e) selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie;  

f) przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, 

obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;  

g) odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich 

wspólnej analizy porównawczej;  

h) wykorzystuje znalezione informacje;  

i) przeprowadza analizę źródeł informacji;  

j) posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

k) dostrzega różne typy błędów językowych;  

l) przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

m) redaguje teksty własne i cudze;  

n) aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;  

o) odróżnia fakty od opinii.  

 

 

 

Ocena dobra (4)  

Uczeń:  

a) ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

posługuje się nimi w typowych sytuacjach;  

b) dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;  

c) czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;  

d) sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;  

e) hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;  

f) rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) 

czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem 

historycznym;  

g) samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;  

h) znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;  

i) przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

j) sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

k) rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i 

poprawia różne typy błędów językowych;  

l) określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, 

impresywną – w tym perswazyjną);  

m) samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

n) sprawnie redaguje teksty własne i cudze;  

o) aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;  

p) odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.  

 

 



 

 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń:  

a) ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się 

nimi w różnych sytuacjach problemowych;  

b) szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;  

c) czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

d)  sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;  

e)  hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój 

wybór;  

f) sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury 

materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z 

kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;  

g) samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;  

h) odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, 

samodzielnie je interpretuje;  

i) zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;  

j) samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;  

k) przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

l) sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

m) rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności 

i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

n) określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym 

perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

o) samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

p) sprawnie redaguje teksty własne i cudze;  

q) aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;  

r) odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;  

s) aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.  

 

 

Ocena celująca (6)  

Uczeń:  

a) ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się 

nimi w różnych trudnych sytuacjach problemowych;  

b) szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;  

c) czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

d) sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;  

e) hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój 

wybór;  

f) bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury 

materialnej) czas powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z 

kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;  

g) zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;  

h) samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;  

i) zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych 

sytuacjach problemowych;  



j) odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, 

samodzielnie je interpretuje;  

k) przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

l) sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

m) rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności 

i stosowności wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

n) określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym 

perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

o) samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując 

zróżnicowane formy wypowiedzi;  

p) sprawnie redaguje teksty własne i cudze;  

q) aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i 

ich uzasadnienie;  

r) odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, 

wyciąga wnioski;  

s) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;  

t) potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;  

u) aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych 

 

 

 

OCENIANIE PRAC PISEMNYCH 

 

Prace pisemne typu maturalnego są oceniania wg kryteriów CKE.  

 

 

Nauczyciel poprawiający prace pisemne ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania 

ocen bieżących. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej 100% Celujący 

91%-100% Bardzo dobry 

75%-90% Dobry 

50%-74% Dostateczny 

33%-49% Dopuszczający 

0%-32% Niedostateczny 



 

 

 

 

Procentowe kryteria oceniania dostosowane do możliwości ucznia z upośledzeniem w stopniu 

lekkim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych reguluje 

Statut XII Liceum Ogólnokształcącego. 

 

90%-100% Celujący 

75%-89% Bardzo dobry 

55%-74% Dobry 

35%-54% Dostateczny 

20%-34% Dopuszczający 

0%-19% Niedostateczny 


