
JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWY STSTEM OCENIANIA

Ocenianiu podlegają: 
1. Formy pisemne: 
a) praca klasowa (wypracowanie) – 1 - 2 razy w semestrze (wypracowanie jest oceniane 
zgodnie z kryteriami maturalnymi), 
b) sprawdzian obejmujący materiał z danej epoki, 
c) kartkówki. 
2. Formy ustne: 
a) odpowiedzi i prezentacje obejmujące zagadnienia z danego działu lub epoki. 
3. Dodatkowe formy aktywności (np. udział w konkursach, olimpiadach, projektach). 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych.

Wagi dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 
Wypracowanie- 6 
Sprawdzian – 6 
Odpowiedź ustna - 5 
Kartkówka z treści lektur – 4 
Kartkówka – 4 
Prezentacja – 4 
Zadanie domowe – 1 
Aktywność na zajęciach – 1 
Konkursy i olimpiady –6

Uczniowie na IV etapie nauczania posiadają już wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki 
na niższych etapach. 
Warunkiem koniecznym do omawiania tekstów kultury jest ich znajomość w zakresie 
wymaganym przez nauczyciela. Uczeń zawsze musi znać tekst (przeczytał go we 
fragmentach lub w całości – tak jak polecił nauczyciel), w przeciwnym wypadku analiza         
i interpretacja nie przyniosą oczekiwanych efektów. Ponadto dyskwalifikowane są wszelkie 
prace przygotowane na zasadzie „kopiuj – wklej” lub będące kompilacją cudzych prac.

Na ocenę dopuszczającą – uczeń wykonuje polecenia dość powierzchownie. Jego wiedza jest 
w zasadzie odtwórcza, umiejętności niewielkie. Ważne jest, aby uczeń, który zdobywa oceny 
dopuszczające, podejmował pracę, wykazywał starania, próbował wykonywać polecenia na 
miarę swych możliwości, odnajdował w tekstach elementy wcześniej wskazane przez innych 
uczniów, których sam nie umie rozpoznać i wskazać. 

Na ocenę dostateczną – uczeń podejmuje działania, ale nie kończą się one pełnym sukcesem. 
Pracuje, lecz popełnia błędy, polecenia są wykonywane nieprecyzyjnie, uczeń nie jest pewien 
swoich wypowiedzi pisemnych i ustnych. Jego przemyślenia są powierzchowne lub 
odtwórcze, ale pracuje, czyli właśnie „stara się”. 



Na ocenę dobrą – w tym wypadku uczeń podejmuje wszystkie działania, popełnia jednak 
nieliczne błędy. Jego prace są wykonane dobrze, czyli zawierają drobne usterki. Ponadto nie 
zawsze umie uzasadnić swoją wypowiedź, wie, ale nie wyjaśnia omawianych zjawisk. Zapis 
„na ogół” oznacza, iż jego prace są wykonane dobrze, czyli zawierają drobne uchybienia. 

Na ocenę bardzo dobrą – uczeń wykonuje rozmaite zadania i czynności poprawnie, 
samodzielnie, świadomie, ciekawie, interesująco. Tak więc pracuje samodzielnie, wie i umie 
wyjaśnić. Trafnie dobiera przykłady, cytaty, argumenty, dokonuje porównań, ocen, 
uzasadniając swoje zdanie. Mówi pełnymi zdaniami, uzasadnia swoją wypowiedź, znajduje  
w tekście przykłady na poparcie swych słów. Umie odnieść się do świata zewnętrznego, jeśli 
zachodzi taka potrzeba. Podczas pracy w grupie staje się liderem, umie nie tylko 
współpracować, ale nadaje ton działaniom innych, wprowadza nowe rozwiązania i pomysły. 

Na ocenę celująca – uczeń wykonuje zadania i czynności tak jak na ocenę bardzo dobrą,         
a ponadto jego wypowiedzi zarówno ustne, jak i pisemne są wolne od błędów, wyczerpujące, 
pomysłowe, twórcze.

W szkole ponadgimnazjalnej oceniana jest także recytacja, uczeń otrzymujący oceną 
dopuszczającą recytuje tekst mało świadomie, byle jak, niestarannie, często się myli, zacina; 
na ocenę dostateczną recytuje dość płynnie, ale bez właściwej modulacji, w złym tempie, bez 
dokonania interpretacji głosowej; na ocenę dobrą recytuje tekst płynnie, świadomie, lecz 
występują usterki w przekazie; na ocenę bardzo dobrą wygłasza tekst bardzo świadomie,         
z ciekawą interpretacją, we właściwym tempie, z odpowiednią modulacją. Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, który potrafi nadać recytacji indywidualny charakter, podkreślając własną 
interpretację tekstu.

Nie ujęte w PSO zasady oceniania reguluje Statut Szkoły.
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