
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
JĘZYKA POLSKIEGO  

W KLASACH I-III GIMNAZJUM 
 

OCENIANIE BIEŻĄCE  

1. Oceny bieżące wystawiane są według następujących zasad:  
a. Oceny za sprawdzian, wypracowanie klasowe, test czytania ze zrozumieniem liczą się do 

średnie z wagą 3, 
b. Oceny za kartkówkę, odpowiedź ustną mają wagę 2, 
c. Oceny za zadania, aktywność, pracę na lekcji, projekt mają wagę 1. 

2. Ocenianie dyktand: bezbłędnie napisane dyktando jest na ocenę celującą, każdy kolejny błąd 
ortograficzny obniża ocenę o jeden stopień, trzy błędy interpunkcyjne liczymy jak jeden błąd 
ortograficzny. 

AKTYWNOŚĆ I NIEPRZYGOTOWANIA 

3. Oceniając aktywność, nauczyciel przyznaje plusy i minusy. Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, 
pięć minusów ocenę niedostateczną. 

4. Uczeń może trzykrotnie (III klasa gimnazjum – dwukrotnie) w półroczu zgłosić nieprzygotowanie 
(brak przygotowania do odpowiedzi, niezapowiedzianej kartkówki, brak zadania). Dyżurni 
zobowiązani są spisać listę uczniów zgłaszających NP przed lekcją i dostarczyć ją nauczycielowi. 

5. Zapowiedziana dłuższa forma wypowiedzi nie jest zadaniem bieżącym, nie obejmuje jej NP. 
6. Notoryczny brak zadania oznacza uwagę za lekceważący stosunek do przedmiotu. 

SPRAWDZIANY 

7. Sprawdziany oceniane są wg następującej skali: 
 0 – 30% niedostateczny 
 31 – 50% dopuszczający 
 51 – 75% dostateczny 

 76 – 90% dobry 
 91 – 99% bardzo dobry 
 100% celujący 

8. Skrajne wartości procentowe oznaczają ocenę z plusem i minusem 
9. W przypadku nieobecności uczeń ma 2 tygodnie na napisanie sprawdzianu. 
10. Nieoddane zadania długoterminowe, brak odpowiedzi, pusty sprawdzian oznaczają ocenę 

niedostateczną. 
11. Można poprawić każdą ocenę w terminie do 2 tygodni od jej otrzymania. 
12. Przy poprawie oceny pierwsza nie znika, tylko zostaje zachowana w dzienniku elektronicznym i 

wchodzi do średniej. 

OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE 

13. Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku 
szkolnego. Przy jej wystawianiu nauczyciel kieruje się średnią obliczaną przez dokumentację 
elektroniczną, stosując następujący przelicznik: 

 

Średnia Ocena Warunki dodatkowe 

0-1.99 niedostateczny  

2.00-2.74 dopuszczający co najmniej połowa ocen bieżących pozytywna 

2.75-3.74 dostateczny 

wszystkie sprawdziany muszą być napisane lub poprawione 
na pozytywną ocenę. 

3.75-4.74 dobry 

4.75-5.49 bardzo dobry 

5.50-6.00 celujący 



 
14. Wymagania na poszczególne oceny 

OCENA CELUJĄCA  

Uczeń: 
 opanował umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą,  

 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 
 jest aktywny we wszystkich możliwych formach pracy polonistycznej, 
 bierze udział i osiąga sukcesy w różnych konkursach: przedmiotowym, literackich, recytatorskich, 

poetyckich na terenie szkoły i poza nią, 

 udziela bezbłędnych, „bogatych” odpowiedzi ustnych i pisemnych, 
 prezentuje wysoki poziom kultury języka, 
 przejawia zainteresowanie sztuką, bierze czynny udział w imprezach artystycznych; interesuje się: 

filmem, teatrem, malarstwem, muzyką; potrafi krytycznie wyrażać się o dziełach sztuki, będąc 
świadomym ich odbiorcą, 

 jest „wprawionym” czytelnikiem; jego zainteresowania znacznie wykraczają poza listę lektur 
obowiązkowych, 

 w bardzo interesujący sposób mówi i pisze o własnych zainteresowaniach, przeżyciach; prezentuje 
własne sądy i przekonania (np. w związku z dziełem sztuki), 

 interesuje się pracą dziennikarską, np. jest jednym z redaktorów szkolnej gazety, 
 pasjonuje się teatrem (gra w szkolnym zespole teatralnym), 

 czyta wiersze, sam próbuje własnych sił w tworzeniu poezji. 
OCENA BARDZO DOBRA  

Uczeń: 
 opanował umiejętności wymagane na ocenę dobrą, 

 uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy III gimnazjum, 
 wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno - językowym, 

ortograficznym, merytorycznym i logicznym, 

 dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze, sporządza bibliografię i 
przypisy; poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne, 

 słucha dłuższych komunikatów i sporządza dotyczące ich notatki, 
 rozpoznaje mniej oczywiste zabiegi manipulacyjne (przemilczanie, niedopowiedzenie), dostrzega ironię, 

 interpretuje głosowo wybrane utwory poetyckie i fragmenty prozy, 
 dostrzega funkcje komizmu, karykatury, tragizmu i ironii w dziele, 
 wskazuje funkcje poznanych w klasie I i II środków stylistycznych w utworze, potrafi definiować pojęcia z 

zakresu teorii literatury, posługuje się nimi przy omawianiu utworów, 

 wskazuje elementy typowe dla różnych rodzajów literackich oraz przykłady ich mieszania  
 rozróżnia gatunki publicystyczne: artykuł, reportaż, 
 analizuje reklamy; wskazuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, 
 analizuje, interpretuje i wartościuje teksty kultury z uwzględnieniem potrzebnych kontekstów, 

 biegle posługuje się formami wypowiedzi pisemnej wyniesionymi ze szkoły podstawowej i poznanymi w 
gimnazjum: opis przedmiotów, dzieł sztuki, sytuacji, przeżyć wewnętrznych, charakterystyka postaci, 
opowiadanie, sprawozdanie z lektury, filmu, spektaklu i zdarzenia z życia, rozprawka, podanie, życiorys i 
CV, list motywacyjny, dedykacja; dostosowuje odmianę i styl języka do gatunku, w którym się 
wypowiada, 

 omawia cechy wymowy charakterystyczne dla określonego regionu,  
 wykorzystuje wiedzę o stylistycznych i leksykalnych środkach stylistycznych do samodzielnej analizy 

tekstów literackich, 
 wskazuje funkcje składniowe odmiennych i nieodmiennych części mowy, 
 wykorzystuje wiedzę z zakresu składni przy tworzeniu wypowiedzi; określa funkcję różnych typów 

wypowiedzeń w tekstach literackich i użytkowych, 

 rozpoznaje różnice między językiem ogólnopolskim a dialektami i gwarami; rozróżnia cechy kultury i 
języka swojego regionu, 

 zna i stosuje wszystkie zasady ortograficzne, 

 biegle posługuje się różnymi słownikami i encyklopedią. 



  
OCENA DOBRA 

Uczeń: 
 opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy 

przewidziane programem nauczania w klasie III gimnazjum, 
 wypowiedzi ustne i pisemne ucznia mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, 

ortograficzne i logiczne, 
 potrafi analizować interpretować utwory literackie przy niewielkiej pomocy nauczyciela, 
 radzi sobie z redagowaniem form wypowiedzi pisemnej wymaganych na ocenę bdb, 

 rozumie i potrafi używać wszystkich pojęć z zakresu teorii literatury i nauki o języku (z niewielką pomocą 
nauczyciela), 

 rozumie ogólny sens poznawanych utworów, 
 rozpoznaje gatunki liryczne, 

 omawia na podstawie poznanych tekstów kultury podstawowe i ponadczasowe zagadnienia 
egzystencjalne, 

 korzysta z biblioteki i czytelni. 
OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 
 częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  
 samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela, 

 odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w 
tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i  stylistyczne; wypowiedzi 
cechuje ubogie słownictwo, 

 wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, 
 niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,  
 rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 



OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Uczeń: 

 opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,  
 większość zadań wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 
 samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu  teorii  

literatury i nauki o języku, 

 czyta ze zrozumieniem; zna podstawowe utwory z lektur obowiązkowych, 
 błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełnione w wypowiedziach pisemnych nie 

przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie., 

 ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,  
 nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,  
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo 

i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, 

 nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela, 
 pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,  
 często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 
OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 
 nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i  umiejętnościach z 

zakresu podstawy programowej, 
 ma kłopoty z rozumieniem czytanego tekstu, 

 nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów 
w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, 

 wykazuje się niechęcią do nauki, 
 zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 
 nie angażuje się w pracę grupy. 


