
OCENIANIE – JĘZYK POLSKI – LICEUM
Opracowała Dorota Matusiak

KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZOSTAŁY PODZIELONE NA TRZY ZAKRESY, 
ODPOWIADAJĄCE CELOM KSZTAŁCENIA UJĘTYM W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ:

1.Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nim informacji (w tym: czytanie i słuchanie, samokształcenie 
i docieranie do informacji, świadomość językowa).
2.Analiza i interpretacja tekstów kultury (w tym: wstępne rozpoznanie i analiza; interpretacja i wartościowanie).
3.Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

wymagania ocena:
dopuszczający

ocena:
dostateczny

ocena: dobry ocena: bardzo
dobry

ocena: celujący

Uczeń:
1.Odbiór 
wypowiedzi i
wykorzystani
e zawartych 
w nich 
informacji

- rozumie 
teksty o 
prostej 
budowie;
- stara się 
dostrzegać 
sensy zawarte 
w 
powierzchown
ej warstwie 
tekstu;
- z pomocą 
rozpoznaje 
funkcje tekstu i
z pomocą 
wskazuje 
środki 
językowe 
służące ich 
realizacji;
- odbiega od 
stosowania 
kryteriów 
poprawności 
językowej;

- rozumie 
teksty o 
niezbyt 
skomplikowan
ej budowie;
- dostrzega 
sensy zawarte 
w 
powierzchown
ej warstwie 
tekstu;
- stara się 
rozpoznać 
funkcje tekstu i
środki 
językowe 
służące ich 
realizacji
- stara się 
zwracać uwagę
na kryteria 
poprawności 
językowej;

- na ogół 
rozumie teksty
o 
skomplikowan
ej budowie;
- stara się 
dostrzegać 
sensy zawarte 
w strukturze 
głębokiej  
tekstu;
- na ogół 
rozpoznaje 
funkcje tekstu 
i środki 
językowe 
służące ich 
realizacji;
- zwraca 
uwagę na 
kryteria 
poprawności 
językowej;

- rozumie teksty o 
skomplikowanej 
budowie;
- na ogół dostrzega 
sensy zawarte w 
strukturze 
głębokiej  tekstu;
- rozpoznaje 
funkcje tekstu i 
środki językowe 
służące ich 
realizacji;
- korzysta z 
różnorodnych 
źródeł informacji;
- ma świadomość 
kryteriów 
poprawności 
językowej;

- rozumie teksty o 
skomplikowanej 
budowie;
- dostrzega sensy 
zawarte w 
strukturze 
głębokiej  tekstu;
- rozpoznaje 
funkcje tekstu i 
środki językowe 
służące ich 
realizacji;
- Samodzielnie 
gromadzi i 
porządkuje 
materiały z różnych
źródeł dotyczące 
języka, literatury, 
filmu i innych 
dziedzin sztuki;
- ma świadomość 
kryteriów 
poprawności 
językowej;

2.Analiza i 
interpretacja
tekstów 
kultury

- nie zawsze 
poprawnie 
stosuje w 
analizie 
podstawowe 
pojęcia z 
zakresu 
poetyki;
-w 
interpretacji 
tekstu próbuje 
wykorzystać 
wiedzę o 
kontekstach, w
jakich może 

-stara się 
stosować 
analizie 
podstawowe 
pojęcia z 
zakresu 
poetyki;
- w 
interpretacji 
tekstu stara się
wykorzystywać
wiedzę o 
kontekstach, w
jakich może 
być on 

-na ogół 
stosuje w  
analizie 
podstawowe 
pojęcia z 
zakresu 
poetyki;
- w 
interpretacji 
tekstu na ogół 
wykorzystuje 
wiedzę o 
kontekstach, 
w jakich może 
być on 

- w interpretacji 
tekstu 
wykorzystuje 
wiedzę o 
kontekstach, w 
jakich może być on 
odczytany;
- poznaje 
niezbędne dla 
literatury fakty z 
historii literatury i 
 i innych dziedzin 
humanistyki;
-odczytuje 
rozmaite sensy 

- dokonuje 
samodzielnej 
analizy i 
interpretacji dzieła 
literackiego, 
posługując się 
biegle terminologią
historyczno- i 
teoretycznoliterack
ą;
-dokonuje 
samodzielnej 
analizy i 
interpretacji dzieła 
sztuki, ze 



być on 
odczytany;
-próbuje 
poznać 
niezbędne  dla 
literatury fakty
z historii 
literatury i 
 i innych 
dziedzin 
humanistyki;
-próbuje 
odczytać 
rozmaite sensy
dzieła;
-próbuje 
dokonać 
interpretacji 
porównawczej;

odczytany;
- stara się 
poznać  
niezbędne dla 
literatury fakty
z historii 
literatury i 
 i innych 
dziedzin 
humanistyki;
-stara się 
odczytać 
rozmaite sensy
dzieła
-stara się 
dokonać 
interpretacji 
porównawczej;

odczytany;
- na ogół  
poznaje  
niezbędne dla 
literatury fakty
z historii 
literatury i 
 i innych 
dziedzin 
humanistyki;
-na ogół 
odczytuje 
rozmaite sensy
dzieła;
-na ogół 
dokonuje 
interpretacji 
porównawczej
;

dzieła;
dzieł
- dokonuje 
samodzielnej 
analizy i 
interpretacji dzieła 
literackiego, 
posługując się 
biegle terminologią
historyczno- i 
teoretycznoliterack
ą;
-dokonuje 
interpretacji 
porównawczej;

wskazaniem funkcji
środków wyrazu 
specyficznych dla 
danej dziedziny 
sztuki;
-dostrzega 
zależności między 
tekstem literackim 
a innymi tekstami 
kultury;

3.Tworzenie 
wypowiedzi

-buduje 
wypowiedzi o 
niezbyt 
wysokim 
stopniu 
złożoności;
-nie zawsze 
stosuje w nich 
podstawowe 
zasady logiki i 
retoryki;
-próbuje 
zwiększać 
własną 
kompetencję 
językową.

-stara się 
budować 
wypowiedzi o 
wyższym 
stopniu 
złożoności;
-stara się 
stosować w 
nich 
podstawowe 
zasady logiki i 
retoryki;
-zwraca uwagę
na własną 
kompetencję 
językową.

- na ogół 
buduje 
wypowiedzi o 
wyższym 
stopniu 
złożoności;
-na ogół 
stosuje  w nich
podstawowe 
zasady logiki i 
retoryki;
-na ogół ma 
świadomość 
własnej 
kompetencji 
językowej.

-buduje 
wypowiedzi o 
wyższym stopniu 
złożoności;
-stosuje  w nich 
podstawowe 
zasady logiki i 
retoryki;
-ma świadomość 
własnej 
kompetencji 
językowej;
-posługuje się 
bogatym 
słownictwem i 
urozmaiconą 
składnią.

-podporządkowuje 
kompozycję 
wypowiedzi 
własnemu 
zamysłowi 
interpretacyjnemu;
-skutecznie unika 
szablonów i 
schematów 
językowych;
-posługuje się 
bogatą 
terminologią 
(unikając 
pseudonaukowości
).

Wagi ocen:
Prace pisemne: 6-5
Kartkówki: 5-4
Odpowiedź ustna: 5
Ćwiczenia: 4-2
Aktywność: 1
Konkursy: 6-3
Dodatkowe zadania: 3-1

Na ocenę z przedmiotu wpływa średnia ważona:
Dopuszczający  od 1,8
Dostateczny od 2,8
Dobry od 3,75
Bardzo dobry od 4,75
Celujący od 5,5.



POZIOMY ZALICZENIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH
SPRAWDZIANY, PRACE KLASOWE, ROZUMIENIE CZYTANEGO TEKSTU
100 – 95 %   CELUJĄCY
94 – 85 % BARDZO DOBRY
84 - 70 %     DOBRY
69 – 50 %     DOSTATECZNY
49 – 30 %     DOPUSZCZAJĄCY  
KARTKÓWKI

 materiał bieżący

100-95%  CELUJĄCY

94 – 81% BARDZO DOBRY

80-66 %   DOBRY

65-50 %   DOSTATECZNY

49-40 %   DOPUSZCZAJĄCY

 treść lektur

100-95 %  CELUJĄCY

96 – 86%  BARDZO DOBRY

85-75 %    DOBRY

74-56 %    DOSTATECZNY

55-50 %    DOPUSZCZAJĄCY

ĆWICZENIA są oceniane tak jak kartkówki.




