
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego  

w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach 
 

OCENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO PODLEGAJĄ 

NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA :  

1. Wypowiedzi pisemne: 

a)  prace klasowe -wypracowania, testy,  

b) sprawdziany gramatyczne, 

c) sprawdziany ze znajomości treści lektur, 

d) kartkówki, 

e) dyktanda, 

f) prace domowe - dłuższe formy wypowiedzi, 

g) krótkie prace domowe – na bieżąco, 

h) praca na lekcji – na bieżąco. 

2. Wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedź - treści literackie i językowe. 

b) kultura żywego słowa - recytacja, scenki, dramy, prezentacje teatralne.  

  3.  Aktywność, inwencja twórcza ucznia, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia. 

 4. Formy dodatkowe: 

a) projekty,  

b) udział w konkursach polonistycznych artystycznych,  

c) udział w zajęciach pozalekcyjnych,  

d) prezentacje/referaty, 

e) przygotowanie do zajęć. 

  

Nauczyciel podpisuje kontrakt z uczniami dotyczący zasad PSO oraz zachowania podczas zajęć. 

KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w wyznaczonym 

dla całej klasy terminie uczeń ma obowiązek uczynić to w terminie dwutygodniowym od powrotu 

do szkoły po uprzednim ustaleniu z nauczycielem. 

2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z wypowiedzi pisemnej (prace klasowe, testy, 

sprawdziany). Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w formie pisemnej lub ustnej, w terminie i 

miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni). 

3. Prace klasowe i testy z większej partii materiału są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

dyktanda – przynajmniej dwudniowym, kartkówki z ortografii (wyrazówki) nie są zapowiedziane  i 

nie są oceniane procentowo,  natomiast krótkie kartkówki obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie 

lekcje, mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.  

4. Pisemne prace klasowe typu wypracowanie nie mogą być zadawane z lekcji na lekcję. 

5. Na sprawdzenie i ocenę prac uczniowskich nauczyciel ma 14 dni. 

6. Pisemne prace domowe uczeń jest zobowiązany oddać w ustalonym terminie. Jeżeli uczeń był 

dłużej nieobecny (powyżej 7 dni) z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nauczyciel 

wyznacza dodatkowy termin oddania pracy. 

7. Po chorobie lub dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (powyżej trzech dni) uczeń ma prawo być 

nieprzygotowany do zajęć i zwolniony z pisania kartkówki. 

8.  Uczeń ma prawo dwa razy zapomnieć o zadaniu domowym na semestr. Za trzecim razem uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

9. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego, obejrzenie prezentacji lub przeczytanie 



lektury. 

10. Wszystkie prace klasowe powinny być opatrzone podpisem ucznia i tematem pracy oraz 

gromadzone przez nauczyciela, tak aby uczeń i jego rodzice mieli do nich wgląd.  

11. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego 

na każdą lekcję. Ich brak skutkuje nieprzygotowaniem- za dwa nieprzygotowania uczeń otrzymuje 

minus, za trzecie nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

12. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas swojej nieobecności  

 w ciągu pięciu dni szkolnych po powrocie do szkoły. 

13. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, tylko na początku lekcji, trzy razy w semestrze (tj. 

nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, brak zadania, zeszytu, podręcznika, ćwiczeń).  

14. Za aktywność podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje 

oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy. Cztery plusy = ocena bardzo dobra. 

15. Uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela podczas lekcji, praca ta może zostać 

oceniona w trakcie lub po skończonej lekcji. 

16. Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie 

dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w  konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych.  

17. Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.  

18. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie  

wg następującej skali: 

100% - celujący 

99% - 90% bardzo dobry 

89% - 76% dobry 

75% - 51% dostateczny 

50% - 31% dopuszczający 

30% - 0% niedostateczny. 

 

19. Ocena semestralna i końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną - najważniejsze są oceny ze 

sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek i z odpowiedzi. 

Druga z kolei kategoria ważności to oceny z zadań domowych, recytacji, za zeszyt,  

z aktywności. 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE: 

Celujący (6)  

Uczeń: 

- wykonał zadania dodatkowe – również samodzielnie zaprojektowane; 

- jego sądy i opinie cechują się dojrzałością i krytycyzmem; 

- jest twórczy, aktywny, sumienny i samodzielny; 

- interesuje się przedmiotem, pogłębia wiedzę humanistyczną;  

-  rozwija indywidualnie swe uzdolnienia i zainteresowania; 

- osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Bardzo dobry (5)  

Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji; 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje całkowita poprawność merytoryczna, stylistyczno – 

językowa; 

- formułuje krytyczne wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie; 



- jest samodzielny, aktywny i sumienny.  

Dobry (4)  

Uczeń: 

- opanował treści istotne w strukturze przedmiotu i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach 

typowych; 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne cechuje poprawność merytoryczna, stylistyczna i językowa; 

- jest sumienny i dość aktywny; 

- potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania. 

Dostateczny (3)  

Uczeń: 

- opanował najważniejsze treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności 

rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności;  

- jest dość sumienny i raczej aktywny;  

- samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje zadania przewidziane 

programem nauczania. 

Dopuszczający (2)  

Uczeń: 

- opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji; 

- zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu 

trudności, powtarzające się w procesie edukacji; 

-     odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie; 

- potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.  

Stopień niedostateczny (1)  

Uczeń: 

- nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia; 

- nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji; 

- nie odrabia zadanych prac; 

- lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

ZASADY KLASYFIKOWANIA ŚRÓDROCZNEGO I ROCZNEGO 

 

 Podczas ustalania oceny śródrocznej i rocznej uwzględniane są oceny cząstkowe uzyskane przez 

ucznia z obowiązkowych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, z nadobowiązkowych form 

aktywności, za aktywność na lekcji, zaangażowanie i przygotowanie do zajęć. 

  Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW 

 

 Wymagania edukacyjne z języka polskiego są przedstawione uczniom na początku roku szkolnego. 

Uczeń potwierdza zaznajomienie się z przedmiotowymi zasadami oceniania i kryteriami ocen 

własnoręcznym podpisem na kartce według wzoru. Rodzice uczniów są informowani przez 

wychowawcę klasy o możliwości zapoznania się z przedmiotowymi zasadami oceniania z języka 

polskiego w pracowni, na stronie internetowej szkoły oraz u nauczyciela uczącego przedmiotu. 

Wychowawca klasy przekazuje tę informację rodzicom podczas pierwszych w danym roku 

szkolnym zebrań z rodzicami. 

 Informacja o postępach ucznia udzielana jest przez nauczyciela w czasie konsultacji indywidualnych 

oraz zebrań. 

 W przypadku wystąpienia problemów w nauce rodzice powiadamiani są o konieczności odbycia 

konsultacji z nauczycielem poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego lub do mobidziennika. 

 



 
DOSTOSOWANIE PSO Z JĘZYKA POLSKIEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW 

ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

 

1. Uczniowie posiadający opinię PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń 

poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

 i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.  

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 

 wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania 

 małych sukcesów.



Kryteria oceniania dłuższych i krótszych form wypowiedzi 

wprowadzonych i kształconych w klasach IV-VII szkoły podstawowej oraz 

II, III gimnazjum 

 

Rozprawka 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria  oceny 

 

Liczba 

punktów 

I Temat (0 - 6)* 

I Zgodność całości tekstu z tematem. 0-1p. 

II W rozwinięciu zgodne z tematem: 

 podanie co najmniej dwóch trafnych przykładów  

      lub argumentów, 

 komentowania przykładów lub rozwinięcie argumentów (co 

najmniej dwóch), 

 

 

0-1p. 

0-1p. 

0-2p. 

 

III  Podsumowanie rozważań (wnioski) 0-1p. 

II Kompozycja (0 - 3)** 

IV Trójdzielna kompozycja tekstu, z zachowaniem właściwych proporcji  

i akapitów. 

0-1p. 

V  Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania pomiędzy 

poszczególnymi  częściami pracy). 

0-1p. 

VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione 

powtórzenia). 

0-1p. 

III Język i styl (0-4)
** 

VII Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.; 6bł. i więcej  0p.] 0-3 p. 

 

VIII Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

IV Zapis(0-3)** 

IX Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0- p. 

 

XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –15p.  -   bardzo dobry;  14p. - 11p. -   dobry;  10p. - 8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 

Podanie 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zrealizowanie elementów formalnych podania (umieszczenie imienia i 

nazwiska nadawcy oraz jego adresu, nazwy miejscowości i daty, adresata 

podania, podpisu autora podania) 

0–1p. 

II Sformułowanie i uzasadnienie prośby dostosowane stylem do sytuacji 

komunikacyjnej 

0–1p. 

III Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, fleksją, frazeologią, składnią; 

przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd) 

0–1p. 



IV Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden błąd)  

i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd); dyslektycy 

(dopuszczalne 2 bł. ort. I 2 bł. int.) 

0–1p. 

V Stosowny układ graficzny (rozplanowanie wszystkich elementów podania) 0–1p. 

5p.   bardzo dobry; 4p.   dobry; 3p.   dostateczny; 2p.   dopuszczający; 0–1p.   niedostateczny 

 

Charakterystyka 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria  oceny 

 

Liczba 

punktów 

I Temat (0 - 6)* 

I Przedstawienie postaci (co najmniej cztery informacje) 0-1p. 

II Opis wyglądu zewnętrznego (co najmniej trzy informacje, np. wiek, kolor 

oczu, włosów)  

0-1p. 

III Poprawne nazwanie i opisanie cech charakteru (usposobienia, 

umysłowości) 

0-1p. 

IV Uzasadnienie co najmniej czterech cech charakteru – 

przywołanie przykładów z tekstu 

0-1p. 

V Zredagowanie oceny postaci (wnioski, opinie, refleksje) 0-1p. 

VI Praca poprawna pod względem merytorycznym 0-1p.  

II Kompozycja (0–3)** 

VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 0–1p. 

VIII Spójność tekstu 0–1p. 

IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 

X Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

XII Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –15p.  -   bardzo dobry;  14p. - 11p. -   dobry;  10p. - 8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 

List 
 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zmieszczenie nazwy miejscowości i daty. 0-1p. 

II Zamieszczenie stosownego nagłówka i złożenie podpisu. 0-1p. 

III Wstęp - stosowna ze względu na adresata formuła rozpoczynająca list. 0-1p. 

IV Rozwinięcie - stosowność treści ze względu na adresata i cel 

korespondencji. 

0-1p. 

V Zakończenie - zamieszczenie stosownego zwrotu kończącego list. 0-1p. 

VI Logiczne uporządkowanie tekstu (nie pojawiają się nieuzasadnione 

powtórzenia)** 

0-1p. 



VII Spójność tekstu (istnieją stylistyczne nawiązania między częściami listu)** 0-1p. 

VIII Zgodność treści listu z celem korespondencji. 0-1p. 

IX Stosowność stylu ze względu na treść listu i adresata. 0-1p. 

X Stosowanie zwrotów grzecznościowych.** 0-1p. 

XI Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.]** 

0-3p. 

 

XII Przestrzeganie zasad ortografii (dopuszczalny jeden błąd, dyslektycy dwa 

błędy)** 

0-1p. 

XIII Przestrzeganie zasad interpunkcji (dopuszczalne dwa błędy, dyslektycy 

trzy błędy)** 

0-1p. 

XIV Stosowny układ graficzny i estetyka listu.** 0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –15p.  -   bardzo dobry;  14p. - 11p. -   dobry;  10p. - 8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 
 

Kryteria oceny zaproszenia 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca, czasu, celu [kogo zapraszamy, kto 

zaprasza, gdzie, kiedy, na co] 

0–1p. 

II Zastosowanie wyrazu o charakterze perswazyjnym – co najmniej jeden 0–1p. 

III Spójność tekstu 0–1p. 

IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]  0–1p. 

V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją –  

2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 

0–1p. 

5p. - bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. - dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny 

 

 

Kryteria oceny dedykacji 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Wskazanie adresata, okoliczności, nadawcy, miejsca i czasu [komu 

dedykujemy; z jakiej okazji (za co, w jakich okolicznościach); kto dedykuje; 

gdzie (miejscowość); kiedy (data)] 

0–1p. 

II Spójność tekstu 0–1p. 

III Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]  0–1p. 

IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; 

dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 

0–1p. 

V Trafne i poprawne użycie cytatu [fakultatywnie] oraz estetyka zapisu 

(czystość, czytelność, brak skreśleń) 

0–1p. 

5p. - bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. - dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny 



 

 

Kryteria oceny ogłoszenia prasowego 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zapis najważniejszych informacji [czego dotyczy ogłoszenie, np. 

poszukiwania pracy, kupna, sprzedaży, zamiany, znalezienia, zagubienia 

czegoś] 

0–1p. 

II Informacja dotycząca nadawcy pozwalająca na nawiązanie z nim kontaktu 

[np. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail] 

0–1p. 

III Funkcjonalność stylu [zwięzłość, rzeczowość]  0–1p. 

IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]  0–1p. 

V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją –  

2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 

0–1p. 

5p. - bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. - dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny 

 

 

Kryteria oceny ogłoszenia typu zawiadomienie 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zapis najważniejszych informacji [kogo zawiadamiamy, o czym – cel, czas, 

miejsce, kto zawiadamia] 

0–1p. 

II Stosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym [co najmniej jeden] 0–1p. 

III Spójność tekstu 0–1p. 

IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]  0–1p. 

V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją –  

2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 

0–1p. 

5p. - bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. - dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny 

 

Kryteria oceny streszczenia 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Przedstawienie najważniejszych faktów, wydarzeń w sposób 

chronologiczny 

0–1p. 

II Obiektywizm (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji) 0–1p. 

III Spójność, logiczność tekstu, określona ilość wypowiedzeń (7-8 zdań) 0–1p. 

IV Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd]  0–1p. 

V Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd 

ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny; dla uczniów z dysleksją –  

0–1p. 



2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne] 

5p. - bardzo dobry; 4p.  - dobry; 3p. - dostateczny; 2p. - dopuszczający;  0–1p. -niedostateczny 

 

Kryteria oceny recenzji książki 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-7)* 

I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p. 

II Podanie podstawowych informacji o książce i jej twórcach –  

co najmniej trzy informacje [autor, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce  

i rok wydania, wydawnictwo] 

0–1p. 

III Przedstawienie problematyki utworu  0–1p. 

IV Subiektywna ocena różnych elementów książki – co najmniej cztery 

elementy [np. kompozycja, przebieg akcji, postawy bohaterów, język, 

elementy edytorskie – ilustracje, wygląd okładki, strony tytułowej] 

0–2p. 

V Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0–1p. 

VI Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p. 

II Kompozycja (0–3)** 

VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p. 

VIII Spójność tekstu 0–1p. 

IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 

X Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

XII Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –17p.  -   bardzo dobry;  15p. - 12p. -   dobry;  11p. - 9p. -   dostateczny;  

8p. - 6p.  -  dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny 

 

Kryteria oceny recenzji filmu 

 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-8)* 



I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p. 

II Podanie podstawowych informacji o filmie i jego twórcach – co najmniej 

cztery informacje [tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, 

scenograf, kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 

0–1p. 

III Przedstawienie problematyki filmu  0–1p. 

IV Subiektywna ocena różnych elementów filmu – co najmniej cztery 

elementy [np. reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, praca 

statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, 

nastrój] 

0–2p. 

V Subiektywna ocena gry aktorów  0–1p. 

VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p. 

VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p. 

II Kompozycja (0–3)** 

VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p. 

VIII Spójność tekstu 0–1p. 

IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 

X Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

XII Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

18p. – 16p.  -   bardzo dobry;  15p. - 12p. -   dobry;  11p. - 9p. -   dostateczny;  

8p. - 6p.  -  dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny 

 

Kryteria oceny recenzji spektaklu teatralnego 
 

 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-8)* 

I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0–1p. 

II Podanie podstawowych informacji o sztuce i jej twórcach – co najmniej 

cztery informacje [tytuł, reżyser, miejsce i czas prapremiery, premiery, 

scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kompozytor muzyki, 

obsada aktorska] 

0–1p. 

III Przedstawienie problematyki przedstawienia  0–1p. 

IV Subiektywna ocena różnych elementów inscenizacji – co najmniej cztery 0–2p. 



elementy [np. reżyseria, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, 

choreografia, muzyka, dobór rekwizytów, 

światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje publiczności, nastrój] 

V Subiektywna ocena gry aktorów  0–1p. 

VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p. 

VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0–1p. 

II Kompozycja (0–3)** 

VII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0–1p. 

VIII Spójność tekstu 0–1p. 

IX Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 

X Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

XI Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

XII Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

18p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

18p. – 16p.  -   bardzo dobry;  15p. - 12p. -   dobry;  11p. - 9p. -   dostateczny;  

8p. - 6p.  -  dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny 

 

Kryteria oceny opowiadania twórczego 
 

 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-6)* 

I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli 

gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 

0–2p. 

II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania]  0–1p. 

III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p. 

IV Ciekawy sposób prowadzenia narracji [osiągnięty na przykład dzięki 

prawidłowemu wprowadzeniu do toku narracji kilkuzdaniowego opisu; np. 

opisu przedmiotu, krajobrazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, 

przeżyć wewnętrznych; lub elementów charakterystyki postaci] 

0–2p. 

II Kompozycja (0–3)** 

V Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  

z zachowaniem właściwych proporcji, akapity 

0–1p. 

VI Spójność  0–1p. 

VII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 



VIII Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

IX Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

X Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –15p.  -   bardzo dobry;  14p. - 11p. -   dobry;  10p. - 8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 

Kryteria oceny opowiadania z dialogiem 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-6)* 

I Rozwinięcie tematu (określenie elementów świata przedstawionego, czyli 

gdzie, kiedy, kto, w jaki sposób) 

0–2p. 

II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania]  0–1p. 

III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0–1p. 

IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji [co najmniej 

jeden przykład składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi] 

0–1p. 

V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych [co najmniej trzy 

przykłady] 

0-1p. 

II Kompozycja (0–3)** 

VI Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  

z zachowaniem właściwych proporcji 

0–1p 

VII Spójność  0–1p. 

VIII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0–1p. 

Język i styl (0-4)** 

IX Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

X Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 

Zapis (0-3)** 

XI Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

17p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –17p.  -   bardzo dobry;  15p. - 12p. -   dobry;  11p. - 9p. -   dostateczny;  



8p. - 6p.  -  dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny 

 

 

 

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki – reprodukcji obrazu 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Temat (0-10)* 

I Realizacja tematu [opowiadanie nie może dominować nad opisem]  0–1p. 

II Krótka informacja o dziele i jego twórcy   0–1p. 

III Określenie tematyki obrazu [np. portret, pejzaż, martwa natura, scena 

batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt] 

0–1p. 

IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów 

przedstawionych na pierwszym planie obrazu 

0–1p. 

V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów 

przedstawionych na drugim planie obrazu 

0-1p. 

VI Opis tła obrazu 0-1p. 

VII Określenie nastroju 0-1p. 

VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów– np. 

ich kształt, wielkość, kolor [nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani 

wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów] 

0-1p. 

IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne – co najmniej 

cztery przykłady [np. na pierwszym planie, obok, z prawej strony, poniżej, 

u dołu] 

0-1p. 

X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji 0-1p. 

II Kompozycja (0–2)* 

XI Trójdzielność wypowiedzi  0–1p. 

XII Spójność  0–1p. 

Język i styl (0-4)* 

XIII Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0-3p. 

XIV Funkcjonalność stylu  0-1p. 

Zapis (0-3)* 

XV Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0-2p. 

XVI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

19p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

19p. – 17p.  -   bardzo dobry;  16p. - 14p. -   dobry;  13p. - 10p. -   dostateczny;  

9p. - 6p.  -  dopuszczający; 5p. - 0p. - niedostateczny 

 

 

 



 

 

 

 

Kryteria oceny przemówienia (ustnego) 

 
Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zgodność przemówienia z tematem  0–1p. 

II Wstęp – apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu spotkania, określenie 

celu przemówienia 

0–1p. 

III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia  0–1p. 

IV Zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni 

cytat 

0–1p. 

V Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w którym 

odbywa się spotkanie [np. szczególna data, pamiętny dzień, niezwykła 

chwila, niezapomniane miejsce] 

0–1p. 

VI Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy – co najmniej 2 

przykłady poza wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, 

panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i drodzy koledzy] 

0–1p. 

VII Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi [np. 

mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek] 

0–1p. 

VIII Spójność wypowiedzi 0–1p. 

IX Logiczność wypowiedzi  0–1p. 

X Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] 0–1p. 

XI Funkcjonalność stylu wypowiedzi – styl dostosowany do audytorium, 

sugestywność, jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi  

0–1p. 

XII Płynność wypowiedzi [odpowiednie tempo mówienia, uczeń może 

przyspieszyć tylko wtedy, gdy ma to służyć do osiągnięcia jakiegoś efektu] 

0–1p. 

XIII Wyraźne mówienie [uczeń jest słyszany i rozumiany]  0–1p. 

XIV Wyraziste mówienie [odpowiednie akcentowanie najważniejszych miejsc 

wystąpienia, modulacja głosu, pauzy, unikanie monotonii] 

0–1p. 

XV Odpowiednie gesty, mimika, postawa przemawiającego [nie rozpraszają 

słuchaczy, podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, służą 

utrzymywaniu kontaktu ze słuchającymi] 

0–1p. 

 Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

15p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

15p. – 14p.  -   bardzo dobry;  13p. - 11p. -   dobry;  10p. -  8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 

 

Kryteria oceny przemówienia (pisemnego) 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

Temat (0-6)* 



I Zgodność przemówienia z tematem  0–1p. 

II Wstęp – apostrofa do słuchaczy, określenie celu przemówienia 0–1p. 

III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia  0–1p. 

IV Zakończenie – np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni 

cytat 

0–1p. 

V Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy – co najmniej 2 

przykłady poza wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, 

panie i panowie, zacni zebrani, drogie koleżanki i drodzy koledzy] 

0–1p. 

VI Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi [np. 

mam zaszczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek] 

0–1p. 

Kompozycja (0-3)** 

VII Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)  

z zachowaniem właściwych proporcji 

0–1p. 

VIII Spójność wypowiedzi 0–1p. 

IX Logiczność wypowiedzi   

Język i styl (0-4)** 

X Poprawność językowa [0–3bł.   3p.; 4bł. -  2p.; 5bł. – 1p.;  

6bł. i więcej  0p.] 

0–3p. 

XI Funkcjonalność stylu  0–1p. 

Zapis (0-3)** 

XII Poprawność ortograficzna [0bł. -  2p.; 1bł.  - 1p.; 2bł. -   0p.] 

[dla uczniów z dysleksją: 0bł.–3bł.   2p.; 4bł.   1p.; 5bł.   0p.] 

0–2p. 

XIII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów  

z dysleksją dopuszczalne 4 błędy] 

0–1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat, co wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) - celujący;  

16p. –15p.  -   bardzo dobry;  14p. - 11p. -   dobry;  10p. - 8p. -   dostateczny;  

7p. - 5p.  -  dopuszczający; 4p. - 0p. - niedostateczny 

 

 

Kryteria oceny recytacji 
 

 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Znajomość tekstu [dwa nieznaczne błędy (w tym podpowiedzi nauczyciela) 

– 2 punkty; od 3 do 5 błędów – 1punkt; liczne błędy, podpowiedzi 

wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria; uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną 

0–2p. 

II Właściwe tempo mówienia [dostosowane do sytuacji ukazanej w wierszu, 

fragmencie prozy; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, przerzutni] 

0–1p. 

III Wyraźne mówienie [uczeń jest słyszany i rozumiany] 0–1p. 

IV Wyraziste mówienie [uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji 

ukazanej w wierszu, fragmencie prozy; głosem wyraża uczucia, 

zaciekawia, wzrusza itp.] 

0–1p. 



5p.   bardzo dobry; 4p.   dobry; 3p.   dostateczny; 2p.   dopuszczający; 0–1p.   niedostateczny 

 

 

Kryteria oceny realizacji określonych projektów 
 

Numer 

kryterium 

Kryteria Liczba 

punktów 

I Zgodność projektu z tematem 0–2p. 

II Oryginalność wyrażonej treści 0–2p. 

III Oryginalność zastosowanej techniki (technologii)  0–4p. 

IV Estetyka wykonania  0–2p. 

V Prezentacja 0–2p. 

10p. - 9p. -  bardzo dobry; 8p.-7p. -  dobry; 6p. -5p. -   dostateczny; 4p. -  dopuszczający;  

3p.–0p. -  niedostateczny 

 
 

Formy wypowiedzi wprowadzone (kształcone) w klasie I 

Podręcznik Nazwa formy Strony 

Zofia Czarniecka-Rodzik 

Gramatyka i stylistyka 

Zaproszenie 144–151 

Dedykacja  152–157 

Ogłoszenie 158–164 

Recenzja  

książki 

filmu lub spektaklu teatralnego 

165–170 

171–175 

176–180 

Witold Bobiński Świat  

w słowach i  obrazach 

Opowiadanie 100 

Opis dzieła sztuki – reprodukcji 

obrazu 

189 

Streszczenie  263 

 

Kryteria oceniania dyktand 

 

ocena ilość błędów 

 

celujący czyste dyktando [dopuszczalny jeden błąd 

interpunkcyjny] 

bardzo dobry 2 bł. int. lub 1 bł. ortograficzny lub  

3 bł. interpunkcyjne  do 1 ort. + 2 int. 

dobry od 2 bł. ort.  do 2 bł. ort.  + 2 bł. int. 

 

dostateczny od 3 bł. ort.  do 4 bł. ort. + 2 bł. int. 



 

dopuszczający od 5 bł. ort.   do 6 bł. ort. + 2 bł. int. 

 

niedostateczny od 7 bł. ort. 

 

 

 


