
     PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce 
 

ZAWIERAJĄ: 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 

Sposoby i częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów na lekcjach. 

Wymagania na poszczególne oceny. 

Wymagania dla uczniów z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej o dostosowaniu 

wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia. 

Monitorowanie aktywności na lekcji i nieprzygotowania do zajęć. 

Warunki pracy z uczniami. 

Kryteria oceny wyrazówek i dyktand. 

Kryteria oceny recytacji. 

Kryteria oceny czytania. 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych. 

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi. 

 

Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

 
1. Wiedza: 

- znajomość pojęć, zasad, zagadnień przewidzianych w podstawie programowej, 

- zrozumienie i zapamiętanie wiadomości zdobytych podczas lekcji i nauki własnej. 

2.Umiejętności przewidziane w podstawie programowej. 

3. Postawy: 

- samodzielność i aktywność na lekcji, zaangażowanie, dociekliwość poznawcza, 

- pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, aktywna praca w zespole,   

  przygotowanie do lekcji, 

- prowadzenie zeszytu i odrabianie zadań domowych,  

- umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią  

  odpowiedzialności, 

- dokładność, rzetelność, systematyczność.  

 

 

Sposoby i częstotliwość oceniania osiągnięć uczniów  
 
1. Znajomość definicji środków stylistycznych i zasad ortograficznych i innych 

omówionych wcześniej reguł – jednorazowe zaliczenie ustne lub pisemne. 

2. Testy cichego czytania ze zrozumieniem (bez zapowiedzi) – wg potrzeb 

3. Prace klasowe po omówieniu lektury. 

4. Sprawdziany z nauki o języku – po omówieniu działu. 

5. Prace pisemne utrwalające i doskonalące umiejętność redagowania wypowiedzi 

pisemnych – 1-3 w miesiącu. 

6. Sprawdzanie umiejętności czytania – na każdej lekcji. 

7. Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności – po omówieniu każdego działu. 

8. Kartkówki: 

- ze znajomości treści lektury – przed omówieniem, 

- ze znajomości pojęć literackich – po omówieniu,  

- z nauki o języku – z ostatniej lekcji, 

- niezapowiedziane kartkówki z 3 ostatnich lekcji – wg potrzeb, 

- zapowiedziane kartkówki z ostatniej lekcji,  

- wyrazówki i dyktanda – kilka w semestrze, 

- ze znajomości reguł ortograficznych – po omówieniu. 

       9.  Recytacje wierszy -  1-2 w semestrze.  

UWAGA 

      Na początku i na końcu roku szkolnego uczniowie piszą diagnozę. 



Wymagania na poszczególne oceny 
 

Ocena celująca 
Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza podstawę programową danej klasy.  

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są oryginalne, wyczerpujące i bezbłędne.  

Uczeń czyta książki spoza podstawy programowej i zna treść lektur obowiązkowych. 

Posiada bogate słownictwo i rozległą wiedzę humanistyczną.  

Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, bierze udział w konkursach 

szkolnych, pozaszkolnych i odnosi sukcesy. 

Starannie prowadzi zeszyt. 

Systematycznie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe. 

Bierze udział w przedstawieniach, inscenizacjach i montażach słowno-muzycznych. 

 

Ocena bardzo dobra 
Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową.  

Uczeń zna treść lektur obowiązkowych. 

Rozumie czytany tekst na poziomie dosłownym i przenośnym. 

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem 

stylistyczno – językowym, ortograficznym i merytorycznym.  

Aktywnie uczestniczy w lekcjach.  

Bezbłędnie redaguje wymagane formy wypowiedzi. 

Zna terminy literackie i językowe i potrafi je samodzielnie stosować w praktyce, tworzy 

uogólnienia i analogie.  

Starannie prowadzi zeszyt, ma uzupełnione ćwiczenia.  

Systematycznie odrabia prace domowe i podejmuje zadania dodatkowe.  

Bierze udział w przedstawieniach, inscenizacjach i montażach słowno-muzycznych, 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Ocena dobra 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej. 

Uczeń zna treść lektur obowiązkowych. 

Rozumie przeczytany tekst na poziomie dosłownym, naprowadzony przez nauczyciela 

rozumie tekst na poziomie przenośnym.  

W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach.  

Zna wymagane formy wypowiedzi i prawie bezbłędnie je redaguje.  

Zna terminy literackie, językowe, zasady ortograficzne  i stosuje je w praktyce. 

Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy 

ortograficzne i stylistyczno – językowe.  

Starannie prowadzi zeszyt, ma uzupełnione ćwiczenia. 

Systematycznie odrabia prace domowe i czasem podejmuje zadania dodatkowe.  

 

Ocena dostateczna 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej.  

Czyta większość lektur obowiązkowych.  

Rozumie przeczytany tekst na poziomie dosłownym. 

Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach.  

Zna wymagane formy wypowiedzi, ale ma trudności z ich redagowaniem. 

Zna terminy literackie, językowe, zasady ortograficzne, ale ma problem z zastosowaniem ich 

w praktyce. 

Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad.  

Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod 

względem słownictwa. Często popełnia błędy stylistyczno – językowe i ortograficzne.  

Prowadzi zeszyt i ćwiczenia, a braki w notatkach nie uniemożliwiają mu dalszej nauki. 

Zwykle odrabia zadania domowe. 

 



Ocena dopuszczająca 
Uczeń ma duże braki wiedzy.  

Nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela. 

Ma trudności ze zrozumieniem tekstu na poziomie dosłownym. 

Nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego.  

W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo  

i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań . 

Nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy. 

Często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale stara się odrabiać proste 

zadania.  

Nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej. 

Prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, ale ma nieliczne braki.  

 

Ocena niedostateczna 
Uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości. 
Ma bardzo duże braki wiedzy i nie jest zainteresowany ich uzupełnieniem. 

Nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela. 

Wykazuje niechęć do nauki.  

Niesystematycznie prowadzi zeszyt, ma w notatkach liczne braki, które uniemożliwiają mu 

przygotowanie się do lekcji. 

Zwykle nie odrabia prac domowych.  

Nie pracuje w czasie pracy własnej.  

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, ćwiczeń oraz zeszytu 

przedmiotowego na lekcje. 

 Obowiązkowe jest także posiadanie tekstu lektury w czasie jej omawiania. 

 

 
Wymagania dla uczniów z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej   

o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia 

 
Dla uczniów z dysleksją 

 

- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,  

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie odpytywanie,  

- wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych,  

- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego,  

- nie należy wymagać, by uczeń czytał głośno nowy tekst przy klasie, 

- wskazanie wybranych fragmentów dłuższych tekstów do opracowania w domu,  

- zezwolenie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, 

- podjęcie treningu poprawnej pisowni z wykorzystaniem wskazanych przez nauczyciela  

 konkretnych zeszytów ćwiczeń dla uczniów ujawniających trudności w pisaniu,  

- jeśli to konieczne dyktowanie tekstu jeszcze raz w wolniejszym tempie, 

- wydłużenie czasu na przeczytanie lektury, umożliwienie korzystania z książek 

„mówionych”,  

- wydłużanie czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaganie w ich odczytaniu,  

- częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej  

pomocy, wyjaśnień, 

- podawanie jasnych kryteriów oceny prac pisemnych,  

- uczenie tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp,  

 rozwinięcie, zakończenie), 

- objęcie ucznia systematyczną opieką w ramach zajęć wyrównawczych i korekcyjnych, 

UWAGA 

Uczeń systematycznie odrabia prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia. 

 



   Dla uczniów z dysortografią i dysgrafią 

 

- kierowanie do ucznia krótkich poleceń,  

- zadawanie pytań pomocniczych, 

- poprawianie błędów innym kolorem niż czerwony,  

- motywowanie ucznia, aby wskazane błędy poprawiał samodzielnie w  oparciu o słownik   

ortograficzny,  

- jeżeli praca jest nieczytelna uczeń może ją sam przeczytać lub odpowiadać ustnie z danego  

materiału,  

- podczas sprawdzianu stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, co pozwoli 

skoncentrować się na treści a nie na pisowni,  

- pozwolenie na pisanie prac domowych pisemnych na komputerze lub drukiem  

- ocenianie strony merytorycznej prac pisemnych, 

- zachęcanie do stałego używania słownika ortograficznego, który zawsze powinien się 

znajdować się  na ławce wraz z wydrukowanym alfabetem, 

 ocenianie nawet za najdrobniejsze osiągnięcia - każdorazowo motywować ucznia do pracy 

(ocena słowna, opisowa, cyfrowa),  

- dyktanda i prace pisemne oceniać bardziej liberalnie pod względem poprawności  

ortograficznej i graficznej, 

- wydłużanie czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas  

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaganie w ich odczytaniu,  

- podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej  

pomocy, wyjaśnień,  

- zezwolenie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcji,  

- wydłużanie czasu na prace pisemne, 

- objęcie ucznia systematyczną opieką w ramach zajęć wyrównawczych i korekcyjnych. 

UWAGA 

Uczeń systematycznie odrabia prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia. 

 

 

Dla uczniów o niższych niż przeciętne zdolnościach do nauki 

 

- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań lub wydłużenie czasu na 

wykonanie zadania, 

- nieodpytywanie przy całej klasie z głośnego czytania nowego tekstu, 

- dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie 

i odpytywanie,  

- dodatkowe wskazówki na sprawdzianach i pracach klasowych ułatwiające wykonanie 

polecenia, 

- wydłużenie czasu pracy na kartkówkach, sprawdzianach, testach i pracach klasowych,  

- wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury, możliwość odsłuchania,  

- wydłużanie czasu na opanowanie materiału,  

- możliwość pisania dyktand indywidualnie, nie z całą klasą, 

- wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych,  

- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego,  

- wydłużanie czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas  

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaganie w ich odczytaniu,  

- podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej  

pomocy, wyjaśnień,  

- zezwolenie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcji,  

- przeprowadzanie dyktand indywidualnie w wolniejszym tempie,  

- możliwość ustnej poprawy ocen z pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności  

(w zakresie tych zadań, gdzie to możliwe), 

- możliwość korzystania ze schematów prac pisemnych; uczeń winien je wykonać i posiadać 

na każdej lekcji, 

- udział w zajęciach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego.  

 



UWAGA 

Uczeń systematycznie odrabia prace domowe i prowadzi zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia.  

W przypadku nieodrobienia pracy domowej winien wykonać  ją na kolejną lekcję i dać  

do wglądu nauczycielowi. Braki notatek w zeszycie i ćwiczeniach uczeń niezwłocznie 

uzupełnia. 

 

Ocenianie aktywności na lekcji i  nieprzygotowania do zajęć 

 
1. Nauczyciel stawia ocenę niedostateczną uczniowi, który z nieuzasadnionych  powodów 

(innych niż choroba, wypadek losowy) nie oddał do sprawdzenia pracy pisemnej  

w umówionym   terminie. Uczeń ma prawo do poprawy tej oceny w terminie wskazanym 

przez nauczyciela. 

2. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje ocenę lub znak +. Za 5 + uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą. 

3. Nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, podręcznika) n-l zaznacza w dzienniku kropką.  

4. Każdy brak zadania domowego uczeń zgłasza po wejściu do klasy, a nauczyciel stawia  

w dzienniku minus. Jeśli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania, a nauczyciel sam je stwierdzi,  

to wstawia ocenę niedostateczną. 

5. Za pięciokrotny brak zadania domowego oznaczony w dzienniku minusem nauczyciel 

wstawia ocenę niedostateczną. 

 

 

Warunki pracy z uczniami 
1. Nauczyciel przedstawia przedmiotowe zasady oceniania, wymagania na poszczególne 

oceny, kryteria oceniania, źródła ocen i ich częstotliwość oraz kontrakt z uczniami.  

2. Uczeń ma prawo w każdej chwili zajrzeć do PZO, które są zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły.   

3. Sprawdziany, testy i prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił te formy 

sprawdzania wiedzy z przyczyn losowych, musi je napisać w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. W klasie 

programowo najwyższej obowiązkowe są też kartkówki.  

4. W przypadku, gdy uczeń nie pisał sprawdzianu z nieuzasadnionych przyczyn lub 

jednodniowej nieobecności (tylko w dniu sprawdzianu) pisze go na pierwszej lekcji, na 

której jest obecny. 

5. Ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie od otrzymania informacji o ocenie. 

6. Oceny z kartkówek uczeń może poprawić w formie ustnej w czasie pozalekcyjnym. 

7. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru nie przygotować się do zajęć, ale o tym fakcie musi 

powiadomić nauczyciela zaraz po sprawdzeniu obecności. Nieprzygotowanie nie dotyczy 

zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, testów, prac klasowych. 

8. Sprawdziany, testy, prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem   

i omówiony jest ich zakres. 

9. Na koniec semestru (roku) nie przewiduje się zaliczania materiału. Ocena semestralna 

(roczna) nie jest średnią ocen cząstkowych. 

10. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne i uzasadnione (pisemnie bądź ustnie). 

11. Nauczyciel nie ocenia ucznia w trudnej sytuacji życiowej, jeśli został o tym fakcie 

powiadomiony. 

12. Nie ocenia się ucznia przez 2 dni po dłuższej (co najmniej trzydniowej), 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole – uczeń ma obowiązek taki fakt zgłosić 

nauczycielowi. 

13. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe. W przypadku 

nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, wykonać pracę domową, 

uzupełnić braki w wiedzy. 

14. W razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń może zwrócić się  

do nauczyciela o pomoc. 

15. Uczniom z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje się wymagania 



edukacyjne, ale nie zwalnia z obowiązku nauki i odrabiania prac domowych. 

16. Uczeń ma prawo obejrzeć swoje sprawdziany, testy, prace klasowe. Po ich obejrzeniu                           

i skonsultowaniu z nauczycielem umieszcza je w swojej teczce. Są one przechowywane  

do końca roku szkolnego przez nauczyciela i na prośbę rodzica (opiekuna) udostępnione 

do wglądu. 

17. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z wcześniej zapowiedzianych form sprawdzenia 

wiedzy. 

18. Testów cichego czytania ze zrozumieniem nie zapowiada się i nie poprawia z nich ocen. 

 
 

Kryteria oceny wyrazówek i dyktand 
 

Uczniowie piszą dyktanda i wyrazówki z wcześniej opracowanych i zapowiedzianych 

zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Popełnione z nich błędy traktowane są jako 

podstawowe. 

             DYKTANDA 

0 błędów podstawowych* - celujący 

1-2  błędy – bardzo dobry  

3-4  błędy - dobry  

5-6  błędów – dostateczny   

7-8  błędów – dopuszczający 

9 i więcej błędów - niedostateczny 

 

*2 błędy drugorzędne  = 1 błąd podstawowy  

*3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd podstawowy 

 

Punktacja dla dyslektyków: 

1 błąd - celujący 

2-4 błędy – bardzo dobry 

5-7 błędy – dobry  

8-10 błędy – dostateczny 

11-13 błędów - dopuszczający 

14 i więcej błędów – niedostateczny 

 

           WYRAZÓWKI 

0 błędów podstawowych* - celujący 

1  błąd – bardzo dobry  

2  błędy - dobry  

3  błędy – dostateczny   

4  błędy – dopuszczający 

5 i więcej błędów - niedostateczny 

 

Punktacja dla dyslektyków: 

1 błąd - celujący 

2 błędy – bardzo dobry 

3 błędy – dobry  

4 błędy – dostateczny 

5-6 błędów - dopuszczający 

7 i więcej błędów – niedostateczny 

 

 

 

 

 

  



Kryteria oceny recytacji poezji 

 
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 
Wyraźne mówienie  

[uczeń jest słyszany i rozumiany] 
    

1p. 

III 
Właściwe tempo mówienia   

[dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie 

znaków interpunkcyjnych] 
 

1p. 

IV 
Wyraziste mówienie  

[uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w 

wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.] 
 

0 – 2p. 

 

 

 

 

 Kryteria oceny czytania 
 

bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

 

biegła technika, 

logiczne 

akcentowanie  

i 

przestankowanie, 

odpowiednia 

modulacja  

i barwa głosu 

drobne 

potknięcia  

w technice, 

usterki  

w logicznym 

akcentowaniu,  

odpowiednia 

modulacja i 

przestankowanie 

liczne 

potknięcia  

w technice, 

błędy  

w logicznym 

akcentowaniu,  

niewłaściwa 

modulacja  

i usterki w 

przestankowaniu 

słaba technika 

czytania, 

liczne błędy  

w akcentowaniu 

i 

przestankowaniu 

uczeń nie 

opanował 

techniki 

czytania  

lub odmawia 

czytania 

 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych 

 
celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

 

swobodnie 

posługuje się 

różnymi 

formami 

wypowiedzi 

posługuje się 

różnymi 

formami 

wypowiedzi 

wypowiada się, 

starając się 

zachować 

wymaganą 

formę 

wypowiedzi 

wypowiedzi 

ustne dotyczą 

zadawanych 

dodatkowo 

pytań 

wypowiada się 

krótko, 

chaotycznie 

w wypowiedzi 

zawiera treści 

wykraczające 

poza podstawę 

programową 

mówi na temat 

wyczerpująco 

mówi na temat mówi krótko,  

na temat, ale nie 

wyczerpuje 

tematu 

ma problem  

z odpowiedzią 

na podany temat 

stosuje różne buduje popełnia popełnia błędy nie panuje nad 



wypowiedzenia, 

dostosowując je 

do sytuacji 

mówienia 

poprawne 

zdania pod 

względem 

składniowym 

nieliczne błędy 

składniowe 

składniowe potokiem 

składniowym 

mówi w sposób 

oryginalny, 

przemyślany, 

ciekawy 

mówi płynnie, 

ciekawie, 

dobierając 

zróżnicowane 

słownictwo 

mówi płynnie, 

bez powtórzeń 

stara się unikać 

powtórzeń 

dysponuje 

ubogim 

zasobem 

słownictwa, 

używa wielu 

powtórzeń 

potrafi skupić na 

sobie uwagę 

odbiorcy dzięki 

odpowiedniemu 

sposobowi 

mówienia 

mówi głośno, 

wyraźnie,  

z odpowiednią 

intonacją, barwą 

głosu, nawiązuje 

kontakt  

z odbiorcą 

mówi głośno, 

wyraźnie, 

nawiązuje 

kontakt  

z odbiorcą 

stara się mówić 

tak, by nawiązać 

kontakt  

z odbiorcą 

mówi 

niewyraźnie, 

cicho   

 

Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi  
 
 

Zaproszenie (0-5pkt) 
Kryteria oceny 

 

Zasady przyznawania punktów                             

................................                          
 

 
  
 

 

Punktacja 

      1.Realizacja tematu Wskazanie adresata, miejsca, daty, celu. 

Zwroty grzecznościowe. 

 

       0-1 
       0-1 

        2. Kompozycja Zachowanie spójności wypowiedzi. 0-1 

 3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 

przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 
0-1 

 4. Ortografia i  
    interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden 

błąd)  

i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd). 

 

0-1 

 

 

 

Dedykacja (0-5pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 

1. Realizacja 

tematu 

Wskazanie adresata, nadawcy-ofiarodawcy, daty, celu. 

Inny walor wypowiedzi (stylizacja, cytat).  

 

0-1 

        0-1 

2. Kompozycja 

 

Zachowanie spójności wypowiedzi. 

 

 

       0-1 

3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 
przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 

0-1 

4. Ortografia  
i interpunkcja 

Dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny. 
0-1 

 

 

 

 

Ogłoszenie/zawiadomienie (0-5 pkt) 



Kryteria oceny 

 

Zasady przyznawania punktów                             

................................                          
 

 
  
 

 

Punktacja 

      1.Realizacja tematu Wskazanie adresata, nadawcy, miejsca i czasu oraz celu. 

Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. 

 

       0-1 
       0-1 

        2. Kompozycja Zachowanie spójności wypowiedzi. 0-1 

 3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 

przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 
0-1 

 4. Ortografia i  
    interpunkcja 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny jeden 

błąd)  

i poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny jeden błąd). 0-1 

 

 
Pamiętnik/dziennik (0-10 pkt) 

 
Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Zaznaczenie daty. 

Używanie wyrazów wartościujących lub emocjonalnych. 

Stosowanie narracji pierwszoosobowej. 

Wyrażanie własnego stanowiska, wniosków, opinii. 

Wprowadzanie różnych form wypowiedzi (opis, monolog 

wewnętrzny, charakterystyka...) 

 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 
2. Kompozycja 

 
Zachowanie spójności wypowiedzi. 
 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 

budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 

struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 

wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

 

 

 

Podanie (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Wskazanie miejsca, daty, adresu nadawcy. 

Wskazanie adresata, własnoręczny podpis nadawcy 

Określenie prośby.  

Motywacja prośby. 

Zwroty grzecznościowe. 

Zwięzłość i komunikatywność wypowiedzi. 

 

 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 
2. Kompozycja 

 
Zachowanie właściwego układu graficznego wypowiedzi. 
 

0-1 

3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 0-1 



przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 1 błąd) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

 

 

Plan (0-5 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

Zapisanie w punktach lub w punktach i podpunktach planu (zgodnie 
z poleceniem) z zachowaniem logicznego (czasowego) porządku. 
Zachowanie jednolitej konstrukcji składniowej we wszystkich 
punktach i podpunktach (zdania lub równoważniki zdania). 
 

0-1 

 

0-1 

2. Kompozycja 

 

Zachowanie spójności wypowiedzi. 

 

 

       0-1 

3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 
przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 

0-1 

4. Ortografia  
i interpunkcja 

Dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny. 
0-1 

 

 

Życiorys/CV (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Miejscowość i data. 

Dane osobowe. 

Data i miejsce urodzenia. 

Ukończone szkoły. 

Osiągnięcia/zainteresowania. 

Podpis. 

 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 
2. Kompozycja 

 
 

0-1 

3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 

przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 
0-1 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalny 1 błąd) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd) 0-1 

 
Streszczenie (0-8 pkt) 

 
Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

1. Realizacja 
tematu 

Podanie tylko niezbędnych informacji. 
Brak dialogów, opisów. 
Rzeczowy styl wypowiedzi (brak osobistych uwag). 

0-1 

0-1 

0-1 

2. Kompozycja Zachowanie chronologii wydarzeń. 0-1 

3. Język i styl Zgodne z normą posługiwanie się leksyką, frazeologią, składnią; 
przestrzeganie poprawności stylistycznej (dopuszczalny jeden błąd). 

0-1 

4. Ortografia   0-1 



i interpunkcja Dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny. 

 

 

 
Opis przeżyć wewnętrznych (0-10 pkt) 

 
Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 
Tekst zgodny z tematem. 
Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np. 
zastosowanie wyrazów nacechowanych emocjonalnie, porównań, 
frazeologizmów). 
Obecność istotnych cech opisu:  
przyczyna przeżycia, analiza stanu uczuć, opis reakcji i zachowań 
zewnętrznych 

 

0-1 

 

0-1 

 

 

0-3 

2. Kompozycja 

 

Zachowanie spójności wypowiedzi. 

 

 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 
4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

 

Pamiętnik/dziennik (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Zaznaczenie daty. 

Używanie wyrazów wartościujących lub emocjonalnych. 

Stosowanie narracji pierwszoosobowej. 

Wyrażanie własnego stanowiska, wniosków, opinii. 

Wprowadzanie różnych form wypowiedzi (opis, monolog 

wewnętrzny, charakterystyka...) 

 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 
2. Kompozycja 

 
Zachowanie spójności wypowiedzi. 
 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 

budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 

struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 

wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

                                   

 
 



Rozprawka/charakterystyka /opowiadanie (0-10 pkt) 
                             

4 punkty 3 punkty 2 punkty 1 punkt 0 punktów 

* praca odnosi się 
do problemu sfor-
mułowanego  
w temacie 

* przedstawia 

stanowisko autora 

*zawiera trafną  

i wnikliwą 

argumentację 

* zachowuje 

logikę wywodu 

podkreśloną 

segmentacją tekstu 

* praca odnosi się do 
problemu sfor-
mułowanego  
w temacie 

* przedstawia 

stanowisko autora 

* zawiera trafną 

argumentację 

* w przeważającej 

części zachowuje 

logikę wywodu 

* praca w przewa-
żającej części 
odnosi się  
do problemu 
sformułowanego 
temacie  
* przedstawia 
stanowisko autora 

*zawiera 

częściowo trafną 

argumentację 

* praca jest 
luźno związana 
z problemem 
sformułowanym 
w temacie 

*przedstawia 
stanowisko 
autora 
*zawiera próbę 
argumentacji 

* praca nie od-
nosi się do pro-
blemu sformuło-
wanego  
w temacie  
lub praca nie 
zawiera 
argumentacji 

 

 

 

 

Opis sytuacji (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 
Opis wydarzenia głównego. 
Opis zdarzeń towarzyszących. 
Opis elementów tła i scenerii (co najmniej trzy przykłady). 

Stosowanie słownictwa dynamizującego akcję – np. nagle, wtem, 

błyskawicznie, raptem, niespodziewanie (co najmniej trzy przykłady). 

 

 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 

 

2. Kompozycja  0-1 

Rozprawka Charakterystyka Opowiadanie 

Treść (0-4)  

Praca zgodna z tematem;  

odniesienie do problemu  

sformułowanego w temacie;  

stanowisko autora wobec  

problemu (sąd wyrażony  

bezpośrednio lub pośrednio:  

teza lub hipoteza); logika  

wywodu; błąd rzeczowy  

powoduje obniżenie punktów  

o 1 poziom. 

Treść (0-4)  

Praca zgodna z tematem, 

przedstawienie postaci,  

wygląd zewnętrzny, 

prezentacja cech wewnętrznych, 

poparcie cech przykładami,  

ocena postaci. 

 

Treść (0-4)  

Opowiadanie na temat,  

prezentacja świata przedstawio-

nego, 

tworzenie akcji,  

układ wydarzeń w logicznym 

porządku,  

dynamizowanie akcji,  

konsekwentne stosowanie  

form czasu przeszłego. 

Segmentacja 0 – 1 pkt. Segmentacja 0 – 1 pkt. Segmentacja 0 – 1 pkt. 

Styl 0 – 1 pkt. Styl 0 – 1 pkt. Styl 0 – 1 pkt. 

Język 0 – 2 pkt. 

0-3 bł. – 2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

Język 0 – 2 pkt. Język 0 – 2 pkt. 

Ortografia 0 – 1 pkt 

dopuszczalne 2 bł. 

Ortografia 0 – 1 pkt 

dopuszczalne 2 bł. 

Ortografia 0 – 1 pkt 

dopuszczalne 2 bł. 

Interpunkcja 0-1 pkt 

dopuszczalne 3 bł. 

Interpunkcja 0-1 pkt 

dopuszczalne 3 bł. 

Interpunkcja 0-1 pkt 

dopuszczalne 3 bł. 

 

Kryteria oceny rozprawki - treść 

 



Zachowanie spójności wypowiedzi. 

Trójdzielność wypowiedzi. 

 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

Opis przedmiotu (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 
Podanie cech charakterystycznych dla poszczególnych 

elementów – np. kształt, wielkość, kolor 

Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne – 

np.u góry, na dole, pod, nad, powyżej, w środku, pośrodku  

(co najmniej pięć przykładów). 

Użycie co najmniej jednego porównania. 

Sformułowanie wrażeń lub refleksji. 

 

 

0-1 

 

0-1 

 

 

0-1 

0-1 

2. Kompozycja 

Zachowanie spójności wypowiedzi. 

Trójdzielność wypowiedzi. 

 

       0-1 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

Opis dzieła sztuki (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Krótka informacja o dziele i jego twórcy oraz sformułowanie 

własnych wrażeń lub refleksji na temat dzieła. 

Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa 

natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo 

abstrakcyjne, akt). 

Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów 

przedstawionych na pierwszym planie obrazu (kształt, wielkość, 

kolor). 

Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów 

przedstawionych na drugim planie obrazu (kształt, wielkość, kolor). 

Opis tła obrazu. 

 

 

 

0-1 

 

 

0-1 

 

       0-1 

 

0-1 

 

0-1 

2. Kompozycja  0-1 



Zachowanie spójności wypowiedzi. 

 

 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 
4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

List prywatny/oficjalny (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

Charakterystyczne elementy listu (miejscowość, data, nagłówek, 

formuła pożegnalna, podpis). 

Obecność zwrotów do adresata (co najmniej dwa poza nagłówkiem). 

Stosowna stosowna treść ze względu na adresata i cel  

korespondencji, realizacja tematu. 

Osobisty charakter wypowiedzi (np. poprzez wyrażanie własnych 

opinii lub sądów). 

 

       0-1 

 

0-1 

0-1 

 

0-1 

2. Kompozycja 

Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych 

proporcji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) 

Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) 

0-1 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 
Sprawozdanie (0-10 pkt) 

 
Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

Informacja o miejscu i czasie (gdzie? kiedy?) 

Informacja o uczestnikach opisywanych wydarzeń (ich zachowanie, 

reakcje, wypowiedzi). 

Zrelacjonowanie faktów i wydarzeń, których autor był świadkiem  

lub uczestnikiem. 

Użycie słownictwa oceniającego dodatnio lub ujemnie – co 

najmniej cztery przykłady. 

 

 

       0-1 

 

0-1 

0-1 

 

0-1 

2. Kompozycja 
Spójność tekstu 

Logiczność (nie występują nieuzasadnione powtórzenia) 

0-1 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 
4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 



5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

 

Recenzja książki/filmu/spektaklu (0-10 pkt) 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

 

Podanie podstawowych informacji o książce/filmie /spektaklu  

i twórcach  

autor książki, tytuł, ilustrator, tłumacz, miejsce i rok wydania, 

wydawnictwo;  

tytuł filmu, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, 

kostiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska; 

tytuł spektaklu, reżyser, miejsce i czas prapremiery, premiery, 

scenograf, kostiumolog, charakteryzator, choreograf, kompozytor 

muzyki, obsada aktorska) – co najmniej 4 informacje. 

 

Przedstawienie problematyki książki/filmu/spektaklu. 

 

Ocena elementów książki (np. kompozycja, przebieg akcji, postawy 

bohaterów, język, elementy edytorskie – ilustracje, wygląd okładki, 

strony tytułowej) / filmu (np. reżyseria, scenariusz, scenografia, 

kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzyka, montaż, dźwięk, 

dubbing, efekty specjalne, nastrój)/ spektaklu (reżyseria, 

scenografia, kostiumy, charakteryzacja, choreografia, muzyka, dobór 

rekwizytów, światło, praca suflera, efekty specjalne, reakcje 

publiczności, nastrój) –co najmniej 4 informacje. 

 

Stosowanie słownictwa perswazyjnego. 

Poprawność pracy pod względem merytorycznym. 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-1 

 

0-1 

0-1 

 

2. Kompozycja 

 

Spójność tekstu 

 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

4. Ortografia  
 

Przestrzeganie poprawności ortograficznej (dopuszczalne 2 błędy) 
0-1 

5. Interpunkcja Przestrzeganie poprawności interpunkcyjnej (dopuszczalne 3 błędy) 0-1 

 

 

Przemówienie (0-8 pkt) – forma ustna 
 

Kryteria 

 

Zasady przyznawania punktów Punktacja 

 
1. Realizacja 
tematu 

Wstęp – apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu 

spotkania, określenie celu przemówienia. 

Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy (np. mili 

goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, 

drogie koleżanki i drodzy koledzy) – co najmniej dwukrotnie. 

Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia. 

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

 

0-1 

 

 

0-1 

0-2 

0-1 



odpowiedni cytat. 

 

 

2. Kompozycja 

 

Spójność wypowiadanych treści 

 

0-1 

3. Język i styl Poprawność językowa i stylistyczna, słownictwo, odmiana wyrazów, 
budowa zdań pojedynczych i złożonych (nie powtarzają się te same 
struktury zdaniowe, nie pojawiają się kolokwializmy, wielosłowie, 
wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie tych samych wyrazów). 

0-3bł.–2 pkt 

4 bł. - 1 pkt 

 


