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I. Zasady pracy, oceniania i sprawdzania umiejętności 
ucznia: 
 
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i umieszczać w nim 

notatki. 
1. Testy, sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane 

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 
2. Kartkówka jest formą sprawdzianu bieżącego, swoim zakresem 

obejmuje maksimum trzy jednostki tematyczne i nie musi być 
zapowiedziana wcześniej. 

3. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w 
ciągu dwóch tygodni. 

4. Nieodrobienie pracy domowej lub brak zeszytu przedmiotowego 
może być podstawą do wystawienia bieżącej oceny niedostatecznej. 

5. Jeżeli uczeń nie oddał długoterminowej pracy w wyznaczonym dniu, 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w 
szkole. 

7. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być 

klasyfikowany z przedmiotu. 
8. Uczeń, który nie zaliczył co najmniej 50% prac kontrolnych na          

ocenę pozytywną, nie może uzyskać na koniec semestru bądź roku 
szkolnego oceny dostatecznej, mimo pozytywnych ocen cząstkowych 

za pozostałe formy aktywności. 
9. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy prac klasowych ). 
10. Nie ocenia się uczniów, minimum jeden tydzień po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności  w szkole. 
 

 
 

II. Zasady poprawiania ocen:  
 

1. Uczniowie mają prawo do poprawy ocen z prac pisemnych tylko 
podczas konsultacji, po uprzednim zgłoszeniu przez ucznia chęci 

udziału w konsultacjach. 

2. Uczeń nie ma prawa brać udziału w konsultacjach poprawkowych, 
jeżeli w danym dniu był nieobecny w szkole. 

3. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia na konsultacjach 
nauczyciel ma obowiązek wyegzekwować wiedzę i umiejętności 

ucznia na najbliższej lekcji. 
4. W trakcie konsultacji można poprawić tylko jedną ocenę zdobytą w 

okresie między konsultacjami. 
5. Uczeń może poprawiać ocenę tylko z prac pisemnych.  

6. Poprawiona ocena na konsultacjach wpisywana jest do dziennika. 
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7. Konsultacje odbywają się po ostatniej godzinie lekcyjnej zgodnie z 

podanym harmonogramem.  
8. Jeśli nauczyciel nie może z usprawiedliwionych powodów 

przeprowadzić konsultacji, podaje nowy termin w możliwie 
najbliższym czasie. 

9. W sytuacjach losowych (dłuższa choroba, pobyt w szpitalu) 

nauczyciel, po konsultacji z pedagogiem szkolnym lub 

wychowawcą, wyznacza inny termin zaliczenia prac. 
 
 
III. Obszary oceniania: 
 
 

1. Wypowiedzi pisemne: 

• wypracowania 
• prace klasowe 

• sprawdziany umiejętności językowych i literackich 
• kartkówki 

• testy 
• prace domowe (różne formy) 

 
2. Wypowiedzi ustne: 

• aktywność na lekcji 
• recytacja 

• udział w dyskusji 
• wypowiedź na zadany temat 

• odpowiedź na pytania sprawdzające wiedzę 
 

3. Zadania praktyczne: 

• twórcze przygotowanie do lekcji 
• praca w grupie 

• inscenizacja 
• prezentacja  

 
 

 

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności 
 

• Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ( sprawdziany z historii 

literatury, umiejętności językowych i literackich, testy, 
czytanie ze zrozumieniem, kartkówki) 
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a) ocenę: 

 
 

 

celująca      99-100 % 

bardzo dobra      89-98 % 

dobra      71-88 % 

dostateczna      51-70% 

dopuszczająca      41-50% 

niedostateczną      0% – 40% 

 
 

Uzyskana oceny za poszczególne umiejętności i wiadomości posiadają w 
e-dzienniku określoną wagę: 

Waga 5 – sprawdziany, testy, prace klasowe. 
Waga 3 – kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane, odpowiedzi ustne, 

prezentacje. 
Waga 1 – aktywność w czasie zajęć, zadania domowe i inne. 

 
b) Kryteria oceny pracy pisemnej na poziomie: 

• podstawowym (rozprawka) 
 

 
 

Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w 

poleceniu: 

adekwatne do problemu 6 pkt 

częściowo adekwatne do problemu 3pkt 

nieadekwatne lub brak stanowiska 0pkt 

Uzasadnienie stanowiska: 

trafne, szerokie i pogłębione 18pkt 

trafne i szerokie 12pkt 

trafne, ale wąskie 8pkt 

częściowe 4pkt 

brak uzasadnienia 0pkt 

Poprawność rzeczowa: 

brak błędów rzeczowych 4pkt 

jeden błąd rzeczowy 2pkt 

liczne błędy rzeczowe 0pkt 

Zamysł kompozycyjny: 

kompozycja funkcjonalna 6pkt 

zaburzenia funkcjonalności 
kompozycji 

3pkt 

brak zamysłu kompozycyjnego 0pkt 

Spójność lokalna: 

pełna spójność wypowiedz 2pkt 

znaczne zaburzenia spójności 1pkt 

wypowiedź niespójna 0pkt 
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Styl tekstu: 

stosowny 4pkt 

częściowo stosowny 2pkt 

niestosowny 0pkt 

Poprawność językowa: 

brak błędów 6pkt 

nieliczne błędy nierażące i rażące 3pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Poprawność zapisu: 

w pełni poprawny 4pkt 

liczne błędy nierażące lub nieliczne 

błędy rażące 

2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Maksymalna ilość punktów 50 

 
 

 
 

 
• podstawowym (interpretacja tekstu poetyckiego) 

 

Koncepcja interpretacyjna: 

niesprzeczna z utworem, spójna i 

obejmuje sensy niedosłowne w 
utworze 

9pkt 

niesprzeczna z utworem, ale 

niespójna lub obejmująca w 
większości znaczenia dosłowne 

6pkt 

częściowa sprzeczna z utworem 3pkt 

brak koncepcji lub koncepcja 
całkowicie sprzeczna z utworem 

0pkt 

Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 

uzasadnienie trafne i pogłębione 15pkt 

uzasadnienie trafne, ale 

niepogłębione 

10pkt 

uzasadnienie częściowo trafne 5pkt 

brak trafnych argumentów 

uzasadniających tezę 

0pkt 

Poprawność rzeczowa: 

brak błędów rzeczowych 4pkt 

jeden błąd rzeczowy 2pkt 

liczne błędy rzeczowe 0pkt 

Zamysł kompozycyjny: 

kompozycja funkcjonalna 6pkt 

zaburzenia funkcjonalności 
kompozycji 

3pkt 

brak zamysłu kompozycyjnego 0pkt 

Spójność lokalna: 
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pełna spójność wypowiedz 2pkt 

znaczne zaburzenia spójności 1pkt 

wypowiedź niespójna 0pkt 

Styl tekstu: 

stosowny 4pkt 

częściowo stosowny 2pkt 

niestosowny 0pkt 

Poprawność językowa: 

brak błędów 6pkt 

nieliczne błędy nierażące i rażące 3pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Poprawność zapisu: 

w pełni poprawny 4pkt 

liczne błędy nierażące lub nieliczne 

błędy rażące 

2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Maksymalna ilość punktów 50 

 
 

 

• rozszerzonym ( wypowiedź argumentacyjna) 
 

Określenie problemu: 

adekwatne do problemu 9 pkt 

częściowo adekwatne do problemu 6pkt,3pkt 

nieadekwatne lub brak stanowiska 0pkt 

Sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez 
autora: 

trafne, szerokie i pogłębione 9pkt 

trafne i szerokie 6pkt 

trafne, ale wąskie 3pkt 

brak uzasadnienia 0pkt 

Poprawność rzeczowa: 

brak błędów rzeczowych 2pkt 

liczne błędy rzeczowe 0pkt 

Zamysł kompozycyjny: 

kompozycja funkcjonalna 6pkt 

zaburzenia funkcjonalności 

kompozycji 

3pkt 

brak zamysłu kompozycyjnego 0pkt 

Spójność lokalna: 

pełna spójność wypowiedz 2pkt 

znaczne zaburzenia spójności 1pkt 

wypowiedź niespójna 0pkt 

Styl tekstu: 

stosowny 4pkt 

częściowo stosowny 2pkt 

niestosowny 0pkt 
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Poprawność językowa: 

brak błędów 4pkt 

nieliczne błędy nierażące i rażące 2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Poprawność zapisu: 

w pełni poprawny 4pkt 

liczne błędy nierażące lub nieliczne 

błędy rażące 

2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Maksymalna ilość punktów 40 

 

 
 

 
• rozszerzonym ( analiza porównawcza) 

 
 

 
 

Koncepcja porównywania utworów: 

6pkt 

4pkt 

0pkt 

Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 

trafne, szerokie i pogłębione 12pkt 

trafne i szerokie 8pkt 

trafne, ale wąskie 4pkt 

brak uzasadnienia 0pkt 

Poprawność rzeczowa: 

brak błędów rzeczowych 2pkt 

liczne błędy rzeczowe 0pkt 

Zamysł kompozycyjny: 

kompozycja funkcjonalna 6pkt 

zaburzenia funkcjonalności 
kompozycji 

3pkt 

brak zamysłu kompozycyjnego 0pkt 

Spójność lokalna: 

pełna spójność wypowiedz 2pkt 

znaczne zaburzenia spójności 1pkt 

wypowiedź niespójna 0pkt 

Styl tekstu: 

stosowny 4pkt 

częściowo stosowny 2pkt 

niestosowny 0pkt 

Poprawność językowa: 

brak błędów 4pkt 

nieliczne błędy nierażące i rażące 2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 
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Poprawność zapisu: 

w pełni poprawny 4pkt 

liczne błędy nierażące lub nieliczne 
błędy rażące 

2pkt 

liczne błędy rażące 0pkt 

Maksymalna ilość punktów 40 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Przeliczanie punktów na oceny szkolne: 

 

KLASA I 

      Poziom podstawowy     Poziom rozszerzony 

OCENA skala % skala pkt. skala % skala pkt. 
niedostateczny 0% - 29% 0 -14 0% - 29% 0 - 11 

dopuszczający 30% - 44% 15 - 22 30% - 44% 12 - 17 

dostateczny 45% - 54% 23 - 27 45%- 54% 18 - 21 

dobry 55% - 64% 28 - 32 55% - 64% 22 - 25 

bardzo dobry 65% - 84% 33 - 42 65% - 84% 26 - 33 

celujący 85% - 100% 43 - 50 85% - 100% 34 - 40 

 

 

 

 

KLASA II 
      Poziom podstawowy               Poziom rozszerzony 

OCENA skala % skala pkt. skala % skala pkt. 
niedostateczny 0% - 29% 0 - 14 0% - 29% 0 - 11 

dopuszczający 30% - 49% 15 - 24 30% - 49% 12 – 19 

dostateczny 50% - 59% 25 – 29 50% - 59% 20 – 23 

dobry 60% - 69% 30 - 34 60% - 69% 24 – 27  

bardzo dobry 70% - 89% 35 – 44 70% - 89% 28 – 35 

celujący 90% - 100%  45 - 50 90% - 100% 36 - 40 
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KLASA III i IV 
    Poziom podstawowy             Poziom rozszerzony 

OCENA skala % skala pkt. skala % skala pkt. 
niedostateczny 0% - 29% 0 – 14 0% - 29% 0 – 11 

dopuszczający 30% - 49% 15 - 24 30% - 49% 12 – 19 

dostateczny 50% - 64% 25 – 32 50% - 64% 20 – 25 

dobry 65% - 79% 33 – 39  65% - 79% 26 – 31 

bardzo dobry 80% - 94% 40 - 47 80% - 94% 32 – 37 

celujący 95% - 100% 48 - 50 95% -100% 38 - 40 
 
 

 
 

c) Kryteria oceny wypowiedzi ustnej; 
 

 

• Poziom merytoryczny: 
- stopień wyczerpania tematu, 

- znajomość materiału literackiego, 
- zgodność komentarza z tekstem literackim. 

• Poziom strukturalny: 
- kompozycja wypowiedzi 

- logiczna spójność i zwartość wywodu, 
- umiejętność przytaczania cytatów. 

• Poziom językowy: 
- poprawność stylistyczna wypowiedzi, 

- poprawność gramatyczna, 
- bogactwo słownictwa. 

 

d) Recytacja (dykcja, opanowanie tekstu, interpretacja); 
   

 
     e)  Aktywność na lekcji: 

• na każdej lekcji uczeń może otrzymać plusa, gdy np. formułuje 

trafne wnioski, sprawnie uogólnia omawiany materiał, uczestniczy 

w dyskusji, przestrzega zasad kulturalnego  wypowiadania się; 

• nie otrzymuje plusa, gdy nie uczestniczy w lekcji lub powtarza 

znane, nic nieznaczące treści; 

• ocenę bardzo dobrą otrzymuje po zsumowaniu 5 plusów, dobrą po 

zsumowaniu 4 plusów itd. 

 
 
 

V. Sposób ustalania oceny semestralnej 
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Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie 

ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej 
kolejności: 

- prace klasowe (wypracowania) 
- sprawdziany 

- odpowiedzi  
- prace domowe 

- aktywność na lekcji, praca w grupach 
 

 

 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i                                  
postępach ucznia 

 
a) nauczyciel – rodzic 

• podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic 
może uzyskać informacje o postępach w nauce dziecka; 

• rodzic ma prawo wglądu do prac pisemnych dziecka podczas 
spotkania z nauczycielem 

 

VII. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 
 
W ściśle określonych warunkach uczeń może poprawić proponowaną 

ocenę klasyfikacyjną. Są to:   
• brak nieusprawiedliwionych nieobecności 

• właściwy stosunek do przedmiotu pisanie prac klasowych w  
terminie, praca na lekcjach, właściwie prowadzony zeszyt z 

notatkami. 
 

VIII. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się. 

W przypadku ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, 

dokonując jego oceny stosuje się do wytycznych, ujętych w opinii Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej. 
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