
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO

dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Solcu Kujawskim
     
     Przedstawione zasady są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz są zgodne ze 
szkolnymi zasadami oceniania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Solcu Kujawskim.

I Cele oceniania.
Celem oceniania z języka polskiego jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu 
przedmiotu w poszczególnych klasach.
Przedmiotem oceniania są:

1. wiadomości,
2. umiejętności,
3. postawa wyrażająca się w:

a) aktywności,
b) umiejętności pracy w grupie,
c) staranności wykonywania zadań,
d) samodzielności w pracy,
e) obowiązkowości.

II Osiągnięcia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu.

Klasa I
1. Ocena dopuszczająca

Uczeń potrafi:
- wymienić tytuły i autorów utworów literackich wskazanych w liście lektur,
- streszczać i opowiadać utwory lub fragmenty lektury podstawowej,
- podać  główne  idee  literatury  starożytnej,  średniowiecznej,  renesansowej  i 

barokowej,
- wskazać ramy chronologiczne epok literackich przewidzianych w programie,
- wymienić wzorce osobowe epoki średniowiecza, renesansu i baroku,
- zidentyfikować motywy mitologiczne i biblijne w tekście literackim,
- wykazać się znajomością nazw i pojęć gatunków literackich: epos, tragedia, 

pieśń,  psalm,  przypowieść  (parabola),  legenda,  hymn,  tren,  fraszka,  sonet, 
pamiętnik, list, powieść historyczna,

- określić znaczenie podstawowe i metaforyczne wyrazu,
- rozpoznać w tekście mowę zależną i niezależną,
- wskazać w tekście przejawy funkcji ekspresywnej, impresywnej języka,
- podjąć próbę napisania rozprawki,
- posługiwać się formami wypowiedzi jak: opis, charakterystyka,
- wygłosić z pamięci tekst poetycki, fragment prozy,
- zna pojęcia: mit, mitologia, patos, inwokacja, porównanie homeryckie, topos, 

archetyp, stoicyzm, epikureizm, fatum, tragizm, konflikt tragiczny, katastrofa, 
wina  tragiczna,  trzy  jedności,  humanizm,  reformacja,  kontrreformacja, 



politeizm,  monoteizm,  klasycyzm,  racjonalizm,  koncept,  horacjanizm, 
reportaż, dokumentaryzm, mityzacja, uniwersalizm, teocentryzm, hagiografia, 
asceza, franciszkanizm, styl romański, styl gotycki, literatura fantasy, kultura 
masowa, antropocentryzm, sarmatyzm,

- czytać tekst ze zrozumieniem.

2.Ocena dostateczna
Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

- podać  cechy  utworów  antycznych,  średniowiecznych,  renesansowych  i 
barokowych,

- wygłosić definicję i istotę symbolu, alegorii, metafory, oksymoronu, inwersji, 
hiperboli, antytezy, wiersza sylabicznego,

- zilustrować  przykładem  motywy  mitologiczne,  biblijne,  średniowieczne, 
renesansowe, barokowe,

- posługiwać się terminami związanymi z kulturą antyku i Biblii,
- powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi,
- scharakteryzować średniowieczne i renesansowe wzorce osobowe,
- określić związki literatury renesansu z antykiem,
- scharakteryzować nurty w literaturze baroku,
- określić wizję świata i człowieka w literaturze epoki średniowiecza, renesansu 

i baroku,
- posługiwać  się  formami  wypowiedzi  jak:  rozprawka,  przemówienie, 

streszczenie, życiorys, nota encyklopedyczna,
- wygłosić z pamięci przemówienie,
- wskazać, czym jest retoryka i wskazać w tekście typowe środki retoryczne,
- rozpoznać stylizację biblijną i barokową.

3.Ocena dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto:

- wykazać  funkcjonowanie  motywów  antycznych  i  biblijnych  w  utworach 
różnych epok i literaturze współczesnej,

- scharakteryzować idee filozoficzne omawianych epok,
- sklasyfikować i objaśnić funkcje środków stylistycznych, charakterystycznych 

dla danej epoki,
- charakteryzować bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- powiązać fakty literackie z nurtami filozoficznymi,
- analizować  typowe  dla  epoki  teksty  ze  wskazaniem  dominant 

interpretacyjnych,
- porównać motywy filozofii  stoickiej  i  epikurejskiej  z wzorcami osobowymi 

humanizmu,
- oceniać bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- gromadzić,  porządkować  i  wykorzystywać  w  wypowiedziach  ustnych 

i pisemnych  materiały  z  różnych  źródeł  o  literaturze  lub  innych  dziedzin 
sztuki,

- sporządzić samodzielną notatkę.

4.Ocena bardzo dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto:

- interpretować różne znaki kultury w znanych tekstach,
- wskazać sposoby funkcjonowania motywów w tekstach literackich,



- ustalać  konteksty  (filozoficzne,  estetyczne,  społeczne,  polityczne)  i 
wykorzystywać je w interpretacji utworu,

- analizować i oceniać zjawiska literacko-kulturowe omawianych epok,
- wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł w interpretacji utworów literackich,
- analizować  teksty  literackie  ze  wskazaniem  poznanych  środków 

stylistycznych,
- zabierać konstruktywny głos w dyskusji,
- oceniać i wartościować teksty literackie,
- dowieść swojej racji w ocenie dzieł,
- redagować własne teksty (eseje).

5.Ocena celująca
Uczeń:

- posiada  wiedzę  i  umiejętności  obejmujące  podstawę  programową  lub 
wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwijając 

problemy w sposób nietypowy i twórczy,
- osiąga  znaczące  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych  lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Klasa II
1. Ocena dopuszczająca
Uczeń potrafi:

- wymienić tytuły i autorów utworów literackich wskazanych w liście lektur,
- streszczać i opowiadać utwory lub fragmenty lektury podstawowej,
- podać główne idee literatury oświeceniowej, romantycznej, pozytywistycznej,
- wskazać ramy chronologiczne epok literackich przewidzianych w programie,
- zidentyfikować motywy klasyczne i romantyczne w tekście literackim,
- wykazać  się  znajomością  nazw i  pojęć  gatunków literackich:  satyra,  bajka, 

oda, dramat romantyczny, powieść poetycka, ballada, felieton, powieść, 
- wymienić  style  funkcjonalne  (potoczny,  publicystyczny,  naukowy, 

artystyczny),
- wskazać  w  tekście  przejawy  funkcji  informatywnej,  ekspresywnej, 

impresywnej, poetyckiej języka,
- posługiwać się formami wypowiedzi jak: opinia, recenzja, referat,
- wygłosić z pamięci tekst poetycki, fragment prozy,
- zna pojęcia:  oświecenie,  klasycyzm oświeceniowy,  sentymentalizm,  rokoko, 

racjonalizm,  empiryzm,  science  fiction,  fantastyka,  wolność,  bunt,  lud, 
wieszcz,  improwizacja,  bohater  romantyczny,  indywidualizm,  mistycyzm, 
werteryzm,  mesjanizm,  prometeizm,  pozytywizm,  utylitaryzm,  organicyzm, 
asymilacja, praca organiczna, praca u podstaw, realizm, naturalizm,

- czytać tekst ze zrozumieniem.

2.Ocena dostateczna
Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

- podać cechy utworów oświeceniowych, romantycznych i pozytywistycznych,
- wygłosić  definicję  i  istotę  peryfrazy,  parodii,  syntezy  sztuk,  poematu 

dygresyjnego, ironii, groteski,



- zilustrować  przykładem  motywy  oświeceniowe,  romantyczne, 
pozytywistyczne,

- posługiwać  się  terminami  związanymi  z  klasycyzmem  oświeceniowym, 
kulturą romantyczną i ideami pozytywistycznymi,

- powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi,
- scharakteryzować  postawę  racjonalistyczną,  bohatera  romantycznego  i 

pozytywistycznego,
- określić związki literatury oświecenia z antykiem,
- scharakteryzować nurty w literaturze oświecenia,
- określić wizję świata i człowieka w literaturze epoki oświecenia, romantyzmu i 

pozytywizmu,
- wygłosić z pamięci przemówienie,
- wskazać, czym jest stylistyka i wskazać w tekście typowe środki stylistyczne,
- rozpoznać stylizację archaiczną i gwarową.

3.Ocena dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto:

- wykazać funkcjonowanie motywów klasycznych i romantycznych w utworach 
różnych epok i literaturze współczesnej,

- scharakteryzować idee filozoficzne omawianych epok,
- sklasyfikować i objaśnić funkcje środków stylistycznych, charakterystycznych 

dla danej epoki,
- charakteryzować bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- powiązać fakty literackie z nurtami filozoficznymi,
- analizować  typowe  dla  epoki  teksty  ze  wskazaniem  dominant 

interpretacyjnych,
- oceniać bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- gromadzić,  porządkować  i  wykorzystywać  w  wypowiedziach  ustnych  i 

pisemnych materiały z różnych źródeł o literaturze lub innych dziedzin sztuki,
- sporządzić samodzielną notatkę.

4.Ocena bardzo dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto:

- interpretować różne znaki kultury w znanych tekstach,
- wskazać sposoby funkcjonowania motywów w tekstach literackich,
- ustalać  konteksty  (filozoficzne,  estetyczne,  społeczne,  polityczne)  i 

wykorzystywać je w interpretacji utworów,
- analizować i oceniać zjawiska literacko-kulturowe omawianych epok,
- wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł w interpretacji utworów literackich,
- analizować  teksty  literackie  ze  wskazaniem  poznanych  środków 

stylistycznych,
- zabierać konstruktywny głos w dyskusji,
- oceniać i wartościować teksty literackie,
- dowieść swojej racji w ocenie dzieł,
- redagować własne teksty (eseje).

5.Ocena celująca
Uczeń:

- posiada  wiedzę  i  umiejętności  obejmujące  podstawę  programową  lub 
wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,



- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwijając 

problemy w sposób nietypowy i twórczy,
- osiąga  znaczące  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych  lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Klasa III
1. Ocena dopuszczająca
Uczeń potrafi:

- wymienić tytuły i autorów utworów literackich wskazanych w liście lektur,
- streszczać i opowiadać utwory lub fragmenty lektury podstawowej,
- podać główne idee literatury Młodej Polski i XX wieku,
- wskazać ramy chronologiczne epok literackich przewidzianych w programie,
- zidentyfikować motywy dekadenckie i katastroficzne w tekście literackim,
- wykazać się znajomością nazw i pojęć gatunków literackich,
- określić styl urzędowy, naukowy, publicystyczny,
- rozpoznać w tekście stylizację środowiskową,
- wskazać w tekście przejawy funkcji ekspresywnej, impresywnej języka,
- posługiwać  się  formami  wypowiedzi  jak;  artykuł,  list  intencyjny,  list 

motywacyjny,
- wygłosić  pamięci tekst poetycki, fragment prozy,
- zna pojęcia: dekadentyzm, katastrofizm, pesymizm, symbolizm, impresjonizm, 

secesja,  ekspresjonizm,  neoromantyzm,  chłopomania,  styl  zakopiański, 
franciszkanizm,  klasycyzm,  awangarda,  futuryzm,  dadaizm,  kubizm, 
abstrakcjonizm,  realizm  socjalistyczny,  poezja  pokolenia  68,  poezja 
lingwistyczna,  dramat i teatr absurdu, totalitaryzm, mała ojczyzna,  literatura 
łagrowa i lagrowa, kultura masowa, wiersz współczesny,

- czytać tekst ze zrozumieniem.

2.Ocena dostateczna
Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

- podać cechy utworów modernistycznych i współczesnych,
- wygłosić definicję i istotę syntezy sztuk,
- zilustrować  przykładem  motywy  impresjonizmu,  symbolizmu, 

ekspresjonizmu, naturalizmu,
- posługiwać się terminami związanymi z kulturą modernistyczną i współczesną,
- powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi,
- określić związki literatury modernizmu z romantyzmem,
- scharakteryzować nurty w poezji dwudziestolecia międzywojennego,
- określić wizję świata i człowieka w literaturze modernistycznej i XX wieku,
- posługiwać  się  formami  wypowiedzi  jak:  artykuł,  list  intencyjny,  list 

motywacyjny,
- wskazać, na czym polegają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny,
- rozpoznać stylizację środowiskową, język mediów, nowomowę.

3.Ocena dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną i ponadto:

- wykazać  funkcjonowanie  motywów  franciszkańskich  i  klasycznych 
w utworach różnych epok i literaturze współczesnej,



- scharakteryzować idee filozoficzne omawianych epok,
- sklasyfikować i objaśnić funkcje środków stylistycznych, charakterystycznych 

dla danej epoki,
- charakteryzować bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- powiązać fakty literackie z nurtami filozoficznymi,
- analizować  typowe  dla  epoki  teksty  ze  wskazaniem  dominant 

interpretacyjnych,
- oceniać bohaterów utworów literackich w kontekście epoki,
- gromadzić,  porządkować  i  wykorzystywać  w  wypowiedziach  ustnych  i 

pisemnych materiały z różnych źródeł o literaturze lub innych dziedzin sztuki,
- sporządzić samodzielną notatkę.

4.Ocena bardzo dobra
Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą i ponadto:

- interpretować różne znaki kultury w znanych tekstach,
- wskazać sposoby funkcjonowania motywów w tekstach literackich,
- ustalać  konteksty  (filozoficzne,  estetyczne,  społeczne,  polityczne)  i 

wykorzystywać je w interpretacji utworu,
- analizować i oceniać zjawiska literacko-kulturowe omawianych epok,
- wykorzystywać wiedzę z różnych źródeł w interpretacji utworów literackich,
- analizować  teksty  literackie  ze  wskazaniem  poznanych  środków 

stylistycznych,
- zabierać konstruktywny głos w dyskusji,
- oceniać i wartościować teksty literackie,
- dowieść swojej racji w ocenie dzieł, redagować własne teksty (eseje).

5.Ocena celująca
Uczeń:

- posiada  wiedzę  i  umiejętności  obejmujące  podstawę  programową  lub 
wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwijając 

problemy w sposób nietypowy i twórczy,
- osiąga  znaczące  sukcesy  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych  lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia.

III Metody sprawdzania osiągnięć.
1. Uczeń otrzymuje oceny za:

a) pracę klasową – 1 w semestrze,
b) sprawdzian wiedzy o języku – 1 w semestrze,
c) test sprawdzający wiedzę i umiejętności – 1 w semestrze,
d) zadania domowe – 1 w semestrze,
e) prezentację – 1 w semestrze,
f) odpowiedź ustną – 1 w semestrze,
g) „próbną maturę” – w klasie maturalnej.

2.Uczeń może otrzymać oceny za:
a) pracę klasową – 1 w semestrze,
b) sprawdzian ze znajomości lektur,
c) sprawdzian z wiedzy o języku – 1 w semestrze,



d) sprawdziany w formie testów – 2 w semestrze,
e) sprawdzian ortograficzny – 1 w semestrze,
f) dłuższe wypracowanie domowe,
g) analizę i interpretację tekstu literackiego,
h) krótkie zadania domowe, notatki,
i) testy do tekstów (czytanie ze zrozumieniem),
j) prezentację uczniowską – 1 w semestrze,
k) pracę w grupie, aktywność na lekcjach – oceniana znakiem „+”,
l) odpowiedź ustną – 1 w semestrze,
m) recytację – 1 w semestrze.

IV Osiągnięcia w zakresie rozszerzonym podlegające sprawdzaniu i ocenianiu.
1. Analiza i interpretacja tekstów poetyckich i prozatorskich z poziomu rozszerzonego 

i spoza programu.
2. Analiza i interpretacja porównawcza tekstów poetyckich i prozatorskich z poziomu 

rozszerzonego i spoza programu.
3. Czytanie ze zrozumieniem.
4. Prezentacja uczniowska.
5. Sporządzanie bibliografii i planów prezentacji.
6. Próba pisania eseju.
7. Systematyzacja wiedzy.
8. Pisanie własnego tekstu na podstawie interpretacji i analizy fragmentu utworu.

V Skale stosowane w sprawdzaniu i ocenianiu.
Poszczególne oceny z języka polskiego mają różną wartość:

1. Najważniejsze są oceny z prac klasowych, testów przekrojowych.
2. Następnie  ważne  są  testy  wykorzystujące  czytanie  ze  zrozumieniem,  odpowiedzi 

ustne,  sprawdziany.  Podobną  wagę  mają  prezentacje  uczniowskie,  sprawdziany 
z lektur.

3. Kolejno bierze się pod uwagę zadanie domowe, recytacje, aktywność na lekcji.

VI Sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej.
1. Ocenę śródroczną ustala się z ocen otrzymanych w pierwszym semestrze.  Ocenę 

roczną ustala się w pierwszej kolejności z ocen cząstkowych w II semestrze i oceny 
śródrocznej.

2. Ocenę śródroczną nauczyciel wystawia na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych 
zróżnicowanych merytorycznie.

3. Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny wystawionej tuż przed klasyfikacją.

VII Wewnątrzprzedmiotowe zasady PSO (w oparciu o WO).
1. Prace klasowe lub testy semestralne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem  i  ocenione  w  ciągu  dwóch  tygodni  szkolnych.  Niedotrzymanie 
terminu  przez  nauczyciela  skutkuje  możliwością  rezygnacji  ucznia  ze  stawianej 
oceny.



2. Kartkówki  –  krótkie  sprawdziany  pozwalające  na  bieżąco  ocenić  stopień 
przyswojenia materiału – mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi, a ich liczba w 
ciągu  dnia  nie  jest  ograniczona.  Kartkówka  powinna  być  oceniona  w  ciągu 
tygodnia.

3. Znaki „+” są zamieniane na oceny. Pięć znaków „+” jest równoważne stopniowi 
bardzo dobremu, cztery znaki „+” – stopniowi dobremu.

4. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w ciągu 
semestru (nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, 
recytacji  oraz  znajomości  treści  lektur).  Brak  zeszytu,  podręcznika,  innych 
materiałów, które należało przygotować na zajęcia,  również traktowane jest jako 
nieprzygotowanie ucznia do pracy.

5. Brak zadania domowego i notatki z lekcji jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej, jeżeli uczeń przed lekcją nie zgłosił nieprzygotowania.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na teście, pracy klasowej 
lub sprawdzianie – nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy na kolejnej lekcji.

7. Dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-)w ocenianiu bieżącym.
8. Na okres przerw świątecznych i ferii  nie zadaje się pisemnych prac domowych, 

wyjątek stanowią klasy maturalne.

VIII Poprawianie niekorzystnych wyników.
1. Uczeń  nieobecny na  pracy  klasowej  (teście  lub  sprawdzianie)  ma  prawo do jej 

napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 2 tygodnie 
od pierwszej wyznaczonej daty.

2. Ocenę  niedostateczną  z  pracy  pisemnej  podsumowującej  dział  lub  sprawdzian 
uczeń ma prawo poprawić w ciągu 2 tygodni. Przy ustaleniu oceny śródrocznej lub 
rocznej uwzględnia się obie oceny.

3. Ocenę  niedostateczną  z  odpowiedzi  ustnej  uczeń  może  poprawić  w  terminie  2 
tygodni. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględnia się obie oceny.

4. Nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na poprawę oceny niedostatecznej otrzymanej 
przez ucznia w wyniku niesamodzielności pracy.

5. Uczeń  po  przebyciu  kilkudniowej  choroby  ma  obowiązek  w  ciągu  tygodnia 
uzupełnić  wiadomości.  Nie zwalnia  to ucznia z  bieżącego przygotowania się do 
zajęć w tym okresie.

6. Jeżeli  uczeń  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną, 
zobowiązany jest do jej poprawienia, najpóźniej do dwóch miesięcy po zakończeniu 
pierwszego  semestru.  Może  wówczas  uzyskać  ocenę  dopuszczającą,  osiągając 
minimum 60% wymaganego poziomu. Nauczyciel przedmiotu, w formie piemnej, 
określa kierunki działań oraz terminy, którym uczeń musi się podporządkować, aby 
uzyskać poprawę oceny. Ze względu na to, że ocena końcoworoczna jest oceną za 
cały rok szkolny, uczeń, który nie poprawił niedostatecznej oceny za I semestr, nie 
może uzyskać pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego.

7. Nauczyciel,  którego uczeń będzie zdawał egzamin klasyfikacyjny, ma obowiązek 
przygotować dla ucznia zakres materiału obowiązującego na egzaminie. Natomiast 
uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela po przygotowany zakres materiału.

8. Uczeń, który uzyskał z egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczną ocenę roczną ma 
prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.

9. Uczeń po wystawieniu oceny przewidywanej,  może ją poprawić.  Ma obowiązek 
wykazać się wiedzą i umiejętnościami z wyższego poziomu wymagań.



IX Sposoby gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach uczniów.
1. Arkusze ocen.
2. Zapis w dzienniku lekcyjnym.
3. Teczka  nauczyciela  z  ocenionymi  pracami  (dwugodzinne  prace  klasowe,  testy, 

sprawdziany).
4. Teczka zespołu przedmiotowego.

X Sposoby informowania ucznia i rodziców o osiągnięciach, postępach, zagrożeniach.
1. Informowanie ucznia o ocenach:
a) bezpośrednio po odpowiedzi ustnej, 
b) prace pisemne – recenzja pracy,
c) testy, sprawdziany – uzyskane punkty (cząstkowe i suma punktów),
d) miesiąc przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej o ewentualnym zagrożeniu 
oceną niedostateczną,
e) na tydzień przed radą klasyfikacyjną o ocenie śródrocznej i rocznej,
f) indywidualne rozmowy z uczniem na temat jego osiągnięć z przedmiotu,
g) o każdej ocenie wraz z podaniem uzasadnienia na wyraźne życzenie ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów).
2. Informowanie rodziców (opiekunów) o ocenach:
a) zebrania rodzicielskie,
b) „drzwi otwarte”,
c) indywidualne rozmowy z rodzicami  .
d)  dostęp do dziennika elektronicznego

XI Sposoby ewaluacji PSO.
1. Ankiety.
2. Obserwacja nauczyciela, wnioski.
3. Uwagi dyrektora po hospitacji.

XII Przeliczenie ocen według skali procentowej.

Metody Dopuszczając
y

Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Prace klasowe:
- wiedza 

merytoryczna,
- spójność 

kompozycyjna 
i logiczność 
wypowiedzi,
- poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

40% - 54%

częste 
zakłócenia

nieznajomość 
zasad

55% - 74%

nieliczne 
zakłócenia

słabe 
opanowanie 

zasad

75% - 89%

zachowanie 
spójności

sporadyczne 
odstępstwa 
od normy

90% - 99%

przejrzystość i 
oryginalność

poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

100% i pow.

twórczy 
charakter

poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

Sprawdzanie 
znajomości 

50% - 60% 61% - 75% 76% - 90% 91% - 99% 100,00%



treści lektury
Testy, 

sprawdziany:
- wiedza 

merytoryczna

40% - 54% 55% - 74% 75% - 89% 90% - 99% 100% i pow.

Zadania 
domowe 
(prace 

stylistyczne):
- wiedza 

merytoryczna,
- spójność 

kompozycyjna 
i logiczność 
wypowiedzi,
- poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

40% - 54%

częste 
zakłócenia

nieznajomość 
zasad

55% - 74%

nieliczne 
zakłócenia

słabe 
opanowanie 

zasad

75% - 89%

zachowanie 
spójności

sporadyczne 
odstępstwa 
od normy

90% - 99%

przejrzystość i 
oryginalność

poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

100% i pow.

twórczy 
charakter

poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna

Czytanie ze 
zrozumieniem

50% - 60% 61% - 75% 76% - 90% 91% - 99% 100,00%

Dyktanda 4 – 3 błędy 2 błędy 1 błąd 0 błędów
Odpowiedzi 

ustne
Bierze się pod uwagę treść, kompozycję i język wypowiedzi.
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