
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 

w Radzyniu Podlaskim 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 

 

Ocena niedostateczna (1) 

Uczeń:  

 nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 

 nie interesuje się przebiegiem zajęć; 

 nie uczestniczy w lekcji;  

 opuszcza prace klasowe; 

 nie przygotowuje zadań domowych; 

 nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

Ocena dopuszczająca (2) 

Uczeń: 

 ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej; 

 pobieżnie zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

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

 rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe; 

 sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie; 

 rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, 

obyczaju oraz obrazu kultury materialnej; 

 odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym; 

 wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;  

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 dostrzega niektóre typy błędów językowych; 

 przedstawia przy pomocy nauczyciela wyniki swojej pracy w formie ustnej  

i pisemnej; 

 redaguje z pomocą nauczyciela teksty własne;  

 aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę. 

Ocena dostateczna (3) 

Uczeń: 

 ma niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej; 

 zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego 

interpretację; 

 wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 



 selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie; 

 przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz 

obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej;  

 odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy 

porównawczej; 

 wykorzystuje znalezione informacje; 

 przeprowadza analizę źródeł informacji; 

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 dostrzega różne typy błędów językowych; 

 przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 redaguje teksty własne i cudze; 

 aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić; 

 odróżnia fakty od opinii. 

Ocena dobra (4) 

Uczeń: 

 ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w 

typowych sytuacjach; 

 dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;  

 sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe; 

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;  

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

wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym; 

 samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury; 

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

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji; 

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia różne 

typy błędów językowych;  

 określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym 

perswazyjną); 

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

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

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie. 

 



 

Ocena bardzo dobra (5) 

Uczeń: 

 ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych 

sytuacjach problemowych; 

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

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

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór; 

 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; 

 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury; 

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

interpretuje; 

 zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury; 

 samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności 

wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

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

poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

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

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

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji. 

Ocena celująca (6) 

Uczeń: 

 ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych 

trudnych sytuacjach problemowych; 

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej; 

 czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;  

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

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór; 

 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;  

 zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia; 

 samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury; 

 zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę  

w różnych sytuacjach problemowych; 

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

interpretuje; 

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; 

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności 

wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

 określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną −  

w tym perswazyjną, poznawczą, komunikacyjną i społeczną);  

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

formy wypowiedzi; 

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze; 

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

uzasadnienie; 

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;  

 samodzielnie rozwija swoje zainteresowania; 

 potrafi swoją wiedzą zainteresować innych; 

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych. 

 

Ocenie mogą podlegać: 

 praca klasowa, w tym matury próbne 

 test 

 sprawdzian 

 kartkówka 

 pisemna praca domowa 

 referat 

 odpowiedź ustna 

 udział w dyskusji 

 praca samodzielna na lekcji 

 praca w grupach na lekcji 

 ćwiczenia i zadania praktyczne 

 prezentacje 



 udział w projektach 

 aktywność na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych 

 wykonanie pomocy dydaktycznych 

Przy wystawianiu oceny końcowej powinny być uwzględnione następujące elementy: 

wiedza, umiejętności, aktywność, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność. 

 

1. Prace pisemne, z wyłączeniem testów, podlegają ocenie wg następujących zasad: 

 

niedostateczny < 40% punktów możliwych do zdobycia 

40% ≤  dopuszczający < 50% jw. 

50% ≤ dostateczny < 70% jw. 

70% ≤  dobry < 90% jw. 

90%  ≤  bardzo dobry ≤ 100% jw. 

 

2. Prace pisemne testowe podlegają ocenie wg zasad:  

 

0%  ≤ niedostateczny ≤50% punktów możliwych do zdobycia  

50%  < dopuszczający < 60% jw.  

60%  ≤  dostateczny < 75% jw.  

75%  ≤  dobry < 90% jw.  

90%  ≤  bardzo dobry ≤ 100% jw.  

 

Na ocenę celującą uczeń musi rozwiązać zadania podstawowe przewidziane na ocenę bardzo dobrą oraz 

zadania dodatkowe.  

Jeżeli wykona zadania dodatkowe, a nie rozwiąże zadań z zakresu na ocenę bardzo dobrą, punkty za zadanie 

dodatkowe wchodzą do skali z zakresu 100%. Uczeń w takim przypadku nie może otrzymać oceny celującej.  

 

Zasady sprawdzania, oceniania osiągnięć i postępów: 

 

1. Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych przez 

nauczyciela na początku roku, za realizację tych wymagań uczeń otrzymuje ocenę. 

2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza i umiejętności) oraz postawy (aktywność 

i kreatywność) – w przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3. Każdy większy dział programowy kończy się pracą pisemną lub testem zapowiedzianymi 7 dni 

przed terminem sprawdzianu. 

4. Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na 

sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu po 

powrocie do szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności dłuższej 

niż tydzień, do sprawdzianu należy przystąpić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

Zlekceważenie przez ucznia  tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie 

upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika. 

5. Uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu poprawkowego (pisemnie lub ustnie) w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem, ale nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym nauczyciel 

wstawił do dziennika oceny za sprawdzian i zapoznał z nimi  uczniów. Ocena z poprawy wpisywana 

jest do dziennika jako kolejna cząstkowa. 

6. Sprawdzanie osiągnięć i postępów cechuje: obiektywizm, jawność, indywidualizacja, konsekwencja, 

systematyczność. 

7. Termin oddania sprawdzonych prac nie może być dłuższy niż czternaście dni, ale w wyjątkowych 

przypadkach termin może ulec wydłużeniu. 

8. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje według poniższych zasad: 

a) Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela. 



b) Rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci w szkole po 

ustaleniu terminu z nauczycielem. 

c) Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego 

9. Uczeń ma obowiązek starannie i systematycznie odrabiać prace domowe. 

10. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub podręcznika (tekstu lektury) może 

być podstawą do wstawienia oceny niedostatecznej. 

11. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w 

czasie lekcji. 

12. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole. 

13. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych ; nie 

dotyczy lektur, prac kontrolnych, zapowiedzianych ustnych powtórzeń. Fakt nieprzygotowania 

należy zgłosić nauczycielowi, który go odnotowuje, przed rozpoczęciem lekcji.  

14. Uczeń ma prawo do oceny za dodatkowo i nadprogramowo wykonaną pracę. 

15. Na lekcjach będą uwzględnianie „szczęśliwe numery”, nie dotyczy to  zwolnień z pisania 

sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych. 

16. Oceny cząstkowe wyrażone są w stopniach: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Przy ocenach cząstkowych stosuje się 

plusy i minusy. 

17. Ocena semestralna i końcowo roczna uwzględniająca stopień opanowania wskazanych w programie 

kompetencji oraz motywująca do dalszej pracy nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

18. Na ocenę końcową większy wpływ mają oceny cząstkowe z testów, prac klasowych i sprawdzianów 

obejmujących większą partię materiału, oceny z odpowiedzi na lekcjach powtórzeniowych i 

syntetyzujących oraz prace projektowe niż oceny cząstkowe za pozostałe formy aktywności ucznia 

(np. prace domowe, kartkówki, referaty, recytacje itp.) oceny te mogą podwyższyć lub obniżyć notę 

semestralną lub końcowo roczną. 

19. W przypadku oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń ma obowiązek wykazania się 

opanowaniem wiadomości i umiejętności z zakresu treści programowej I semestru w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Uzyskane oceny są wpisywane jako oceny cząstkowe II semestru. 

Termin i formę poprawy ustala nauczyciel przedmiotu. 

20. Inne aspekty oceniania i informowania ucznia o ocenach określa Wewnątrzszkolny System 

Oceniania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. 

21. Cele edukacyjne, zadania szkoły, treści nauczania, osiągnięcia i lektura zawarte są w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym.   

 

 

 


