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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego jest spójne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem 

zapisanym w Statucie szkoły Podstawowej w Konopnicy. 

 

I. Cele Przedmiotowego Oceniania z języka polskiego: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczanie rodzicom informacji i postępach i trudnościach uczniów, 

 dostarczanie nauczycielowi informacji na temat skuteczności jego metod pracy w celu 

doskonalenia warsztatu pracy. 

 pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju , wspieranie motywacji,  

 wskazanie kierunku dalszej pracy poprzez zwracanie uwagi na sukcesy i 

niepowodzenia  

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w zakresie języka 

polskiego, 

 wdrażanie ucznia do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki,  

 

II. Ocenianie uczniów polega na: 

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów w nauce, 

2) określaniu poziomu ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych. 

III. Formy i zasady oceniania: 

1) Narzędzia sprawdzania osiągnięć uczniów. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: 

a) prace pisemne - prace klasowe: (wypracowania, prace pisemne, testy kompetencji, 

trwające godzinę lub dwie godziny lekcyjne) – minimum 2 w półroczu;  

b) wypowiedzi pisemne - sprawdziany ( zapowiedziana na poprzednich zajęciach 

forma odpowiedzi pisemnej (z uwzględnieniem indywidualizacji pracy z 

uczniem) obejmująca niewielką partię materiału z uwzględnieniem częstotliwości 

występowania przedmiotu, czy zakresu materiału); 

c) kartkówki - (zapowiedziana na poprzednich zajęciach lub niezapowiedziana 

krótka forma odpowiedzi pisemnej (z uwzględnieniem indywidualizacji pracy 



Szkoła Podstawowa w Konopnicy im. 72. PP "Radom" 

2 
 

z uczniem) obejmująca partię materiału z ostatniej lub z co najwyżej trzech 

ostatnich lekcji); 

d) dyktanda – minimum 1 w półroczu; 

e) odpowiedzi ustne – minimum 2 w półroczu, 

f) przemówienia, prezentacje i udział w dyskusji, 

g) recytacje – minimum 1 w półroczu, 

h) prace domowe (a także dodatkowe, testy, karty pracy, prace plastyczne, plakaty 

itp.) – minimum 2 w półroczu,  

i) systematyczność odrabiania prac domowych (uczniowie gromadzą plusy), 

j) projekty uczniowskie; 

k) praca na lekcji, kreatywność, systematyczność, zaangażowanie  

w realizację różnego rodzaju aktywności (uczniowie gromadzą plusy/minusy),  

l)  praca w grupach, 

m) udział w konkursach ( w zależności od zaangażowania i wkładu pracy ucznia), 

n) inscenizacje, 

o) wyraźne i wyraziste czytanie; 

2) ocena śródroczna i końcoworoczną nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

3) wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych 

i w tym celu indywidualizowana jest praca z uczniem na podstawie wydanych przez 

poradnie psychologiczno - pedagogiczną opinii i orzeczeń i zgodnie z zapisanymi tam 

zaleceniami; 

4) uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w półroczu, bez podania 

powodu i tylko na początku lekcji, z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych czy 

wypowiedzi ustnych - recytacji, przemówień; 

5) Warunki poprawy ocen szkolnych: 

a) uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w pierwszym najszybszym 

terminie, do dwóch tygodni; 

b) uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej, pozostałe 

oceny może poprawić, 

c) ocena z odpowiedzi ustnej powinna być poprawiona w ciągu trzech następnych 

godzin lekcyjnych, 

d) ocena z pracy klasowej i testów powinna być poprawiona w przeciągu dwóch 

tygodni, 
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e) ocena z dyktanda, sprawdzianu zapowiedzianego i niezapowiedzianego w ciągu 

tygodnia, 

f) uczeń ma obowiązek poprawy wypracowań (dłuższych i krótszych form 

wypowiedzi) pisanych podczas prac klasowych w szkole oraz wykonywanych jako 

prace domowe poprzez pięciokrotne poprawne zapisanie wyrazów, w których 

popełnił błędy ortograficzne oraz jednokrotne poprawne przepisanie całego zdania, 

w którym popełnił błąd/błędy językowe i/lub interpunkcyjne, 

g) ocena za zadanie projektowe nie podlega poprawie; praca zaprezentowana po 

terminie jest o stopień niższa, 

h) ocena uzyskana za aktywność na zajęciach nie może być poprawiona; uczeń 

powinien się wykazać aktywnością na kolejnych zajęciach, 

i) o możliwości poprawy ocen od dostateczne do bardzo dobrej decyduje nauczyciel, 

gdyż uczeń ma obowiązek przede wszystkim przez całe półrocze doskonalić swoje 

umiejętności i zdobywać wiedzę, 

j) śródroczną ocenę niedostateczna z przedmiotu uczeń ma obowiązek poprawić 

w ciągu miesiąca od rozpoczęcia drugiego półrocza, 

6) gromadzone przez uczniów plusy za aktywność, wykonanie dodatkowych prac 

domowych, pracę na lekcji, kreatywność, systematyczność, zaangażowanie 

w realizację różnego rodzaju aktywności, pracę w grupach, wykonanie obowiązkowej 

poprawy dyktanda lub wypracowania, bez poprawy na wyższą ocenę składają się na 

oceny całościowe na następujących zasadach: 

 3 "+" = ocena bardzo dobra 

 2 "+" = ocena dobra 

 1 "+" = ocena dostateczna 

7) uczniowie, którzy nie pracują na lekcji, nie wykonują poleconych zadań otrzymują 

minusy, które skutkują otrzymaniem cząstkowej oceny niedostatecznej za 3 "-", 

8) nie wpisuje się do dziennika oceny z poprawy, jeżeli jest ona równa lub niższa od 

oceny uzyskanej wcześniej, 

9) do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko raz, 

10) zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem prace pisemne oceniane są wg skali 

procentowej: 

 ocena celująca             96--- 100%   6 

 ocena bardzo dobra  88 ---  95%   5 
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  ocena dobra   72 --- 87%   4 

 ocena dostateczna  50 --- 71%    3 

  ocena dopuszczająca  30 ---  49%    2 

  ocena niedostateczna  0 ---  29%    1    

lub zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceniania 

11) Uczniowie z orzeczonym upośledzeniem w stopniu lekkim realizują program szkoły 

podstawowej ogólnodostępnej, przy czym za opanowanie 50% wymaganej wiedzy  

i umiejętności, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Pozostałe oceny otrzymuje 

proporcjonalnie z ogólnymi zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.  

12) rodzice informowani są o postępach i trudnościach w nauce swoich dzieci zgodnie z 

zasadami określonymi w WO, 

13) w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, w którym nauczyciele odnotowują 

postępy uczniów w formie cyfrowej. Oceny mają swoją wagę, ale jest to jedynie 

wskazówka dla nauczyciela, który zgodnie z rozporządzeniem wystawia ocenę 

śródroczną, końcoworoczną i końcową, 

14) każdej wystawionej w dzienniku elektronicznym przez nauczyciela przedmiotu ocenie 

cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną oznaczającą jej wagę w hierarchii 

ocen: 

 prace klasowe - waga 4  

 sprawdziany -waga 3 

 kartkówki - waga 2 

 dyktanda - waga 3 

 przemówienia, udział w dyskusji - waga 3; 

 odpowiedź ustna - waga 3 

 recytacja - 3 

 konkursy - waga 4   

 prace domowe (a także dodatkowe, testy, karty pracy, plakaty, wizualizacje itp.), 

w tym także systematyczność ich odrabiania - waga 1 

 projekty uczniowskie - waga 3  

 praca na lekcji, aktywność - waga 2 

 praca w grupach - waga 2  

 inscenizacje - waga 2 

 wyraźne i wyraziste czytanie - waga 1 
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15) Prace dodatkowe- uczeń może wykonywać je na ocenę, ale nauczyciel zastrzega sobie 

prawo do postawienia oceny niższej niż celująca czy bardzo dobra, postawienie tylko 

"+" lub nieocenienia pracy w przypadku, gdy jest niesatysfakcjonująca lub 

niesamodzielna, 

16) sprawdzone i ocenione prace udostępniane są uczniom i ich rodzicom na zasadach 

określonych w statucie, 

17) oceny śródroczne i końcoworoczne wystawiane są najpóźniej na dzień przed radą 

klasyfikacyjną, 

18) pozostałe zasady, niewymagające dookreślenia w Przedmiotowym Ocenianiu zapisane 

są w statucie szkoły i obowiązują na zajęciach języka polskiego. 

IV. Szczegółowe kryteria oceniania 

1) Wypowiedź ustna, praca domowa krótkoterminowa 

 Ocena jest zależna od stopnia trudności (pytania) - zgodnie z wykazem 

umiejętności i wiadomości na poszczególne wymagania. Uczeń otrzymuje ocenę 

adekwatną do poziomu wymagań zadania (pytania), jeżeli udzieli odpowiedzi 

bezbłędnej, samodzielnej i wyczerpującej. Błędna lub niepełna odpowiedź powoduje 

odpowiednie obniżenie oceny. Brak odpowiedzi - ocena niedostateczna. 

2) Systematyczność w odrabianiu prac domowych 

 uczeń może dwa razy w półroczu zgłosić brak zeszytu, każdy następny brak 

zeszytu równa sie brakowi pracy domowej, 

 za każdy brak pracy domowej uczeń otrzymuje "-", 

 każdorazowo za trzy "-"  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie 

można poprawić, 

 uczniowie systematycznie odrabiający prace domowe jednorazowo otrzymują 

na koniec półrocza ocenę bardzo dobrą; 

3) Dyktanda 

 Praca pisemna sprawdzająca umiejętność pisania poprawnego pod względem 

ortograficznym i interpunkcyjnym oceniana jest następująco: 

Celujący - 0 błędów 

+ bardzo dobry - 2 błędy interpunkcyjne 

bardzo dobry - 1 błąd  

- bardzo dobry - 1 błąd ortograficzny i 2 błędy interpunkcyjne 

dobry - 2 - 4 błędy ortograficzne 
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dostateczny - 5 - 7 błędów ortograficznych 

dopuszczający - 8 - 9 błędów ortograficznych 

niedostateczny - więcej niż 9 błędów ortograficznych i 2 interpunkcyjne 

 Każde trzy błędy interpunkcyjne liczone są jako jeden błąd ortograficzny. 

 Uczniowie posiadający orzeczenie o dysleksji - dysortografii mogą zrobić dwa 

błędy ortograficzne więcej.  

 Poziom trudności tekstów dyktand dostosowany jest do klasy, w której jest 

przeprowadzane. 

 Poprawa oceny z dyktanda: 

o poprawa z dyktanda dla wszystkich jest obowiązkowa 

o wszyscy uczniowie, którzy popełnili błędy ortograficzne, zapisują 

poprawnie te wyrazy po pięć razy 

o uczniowie, którzy otrzymali oceny 1,2,3 przepisują poprawnie cały 

tekst dyktanda 

o poprawa na ocenę dopuszczającą - przepisanie poprawnie całego tekstu 

dyktanda i poprawne zapisanie wyrazów po pięć razy 

o poprawa na ocenę dostateczną - przepisanie poprawnie całego tekstu 

dyktanda i poprawne zapisanie wyrazów po pięć razy oraz zapisanie 

reguł ortograficznych do dwóch wybranych przez ucznia wyrazów 

o poprawa na ocenę dobrą - wykonanie tego co na ocenę dostateczną oraz 

ułożenie zdań z wyrazami (nie więcej niż pięć), w których popełnione 

zostały błędy w dyktandzie 

o poprawa na ocenę bardzo dobrą - wykonanie tego, co na ocenę dobrą i 

napisanie tego samego dyktanda jeszcze raz 

o jeśli uczeń nie poprawia dyktanda na wyższą ocenę, za wykonanie 

obowiązkowej części poprawy otrzymuje "+" 

 

4) Projekty uczniowskie 

 celujący - praca samodzielna, wyczerpująca, integrująca wiedzę i umiejętności 

z różnych obszarów tematycznych, terminowa; 

 bardzo dobry - praca samodzielna, poruszająca większość aspektów badanego 

problemu, terminowa; 
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 dobry - praca wymagająca nadzoru nauczyciela, poruszająca niektóre aspekty 

problemu, terminowa; 

 dostateczny - praca wymagająca nadzoru nauczyciela, jednostronna, kłopoty z 

dotrzymaniem terminu: 

 dopuszczający - praca mało samodzielna fragmentaryczna; 

 niedostateczny - brak wykonanego zadania pomimo pomocy ze strony 

nauczyciela 

5) Recytacja 

Podczas recytacji ocenie podlega: 

 stopień pamięciowego opanowania tekstu 

 dykcja - mówienie wyraźne i słyszalne 

 frazowanie - pauzy, intonacja zdaniowa z uwzględnieniem przerzutni 

 intonacja i modulacja głosu - głosowa interpretacja tekstu 

 tempo mówienia 

 Dyskretnie i funkcjonalnie używa pozagłosowych środków ekspresji (naturalna 

mimika, zasadne gesty, brak ruchu – nogi, ręce) 

 Uczeń ma obowiązek opanować pamięciowo cały tekst. 

 Jeżeli uczeń ma duże trudności w pamięciowym opanowaniu całości tekstu, a wykaże 

 się bezbłędną znajomością połowy tekstu – otrzymuje ocenę dopuszczającą. 

6) Prace pisemne - wypracowania 

Kryteria oceny różnego rodzaju wymaganych w podstawie programowej form 

wypowiedzi pisemnej obejmują zgodnie z wymogami CKE: 

 treść - realizacja tematu wypowiedzi 

 kompozycję 

 styl i język 

 ortografię 

 interpunkcję 

a) krótkie formy wypowiedzi - zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja 

 kryteria oceny zaproszenia 

Treść i forma: 

2 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 

wymagane elementy treści; uwzględnionych 

5 elementów dotyczących formy: kto 
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zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? 

kiedy się odbywa? gdzie się odbywa?  

1 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 

wymagane elementy treści; uwzględnione 4 

elementy dotyczące formy: kto zaprasza? 

ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO 

na co zaprasza? ORAZ/ALBO kiedy się 

odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa?  

0 pkt  treść niezgodna z poleceniem ALBO treść 

zgodna z poleceniem, ale uwzględnione tylko 

3 elementy dotyczące formy: kto zaprasza? 

ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO 

na co zaprasza? ORAZ/ALBO kiedy się 

odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa?  

 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

1 punkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  

0 punktów – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych). 

 kryteria oceny ogłoszenia 

Treść i forma: 

2 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 

wszystkie wymagane elementy ogłoszenia  - 

nagłówek, cel - temat,opis, informacje 

kontaktowe - podpis,  

1 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione nie 

wszystkie wymagane elementy ogłoszenia 

(brak jednego) 

0 pkt  treść niezgodna z poleceniem ALBO treść 

zgodna z poleceniem, ale uwzględnione tylko 

2 lub 1 element dotyczący formy  

 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

1 punkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  
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0 punktów – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych). 

 kryteria oceny dedykacji 

Treść i forma: 

2 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione 

wszystkie wymagane elementy dedykacji - 

kto dedykuje, komu, co i z jakiej okazji, data 

1 pkt  treść zgodna z poleceniem, uwzględnione nie 

wszystkie wymagane elementy dedykacji 

(brak jednego) 

0 pkt  treść niezgodna z poleceniem ALBO treść 

zgodna z poleceniem, ale uwzględnione tylko 

2 lub 1 element dotyczący formy  

 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

1 punkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).  

0 punktów – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych). 

 Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy praca spełnia wszystkie wymagania i 

posiada bogate, zróżnicowane słownictwo lub przyjmuje ciekawą formę 

graficzną 

 Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy praca spełnia wszystkie wymagania 

- 3 punkty 

 Ocenę dobrą uczeń otrzymuje za 2 punkty 

 Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje za 1 punkt 

 

b) dłuższe formy wypowiedzi - opowiadanie (twórcze i odtwórcze), charakterystyka, 

rozprawka, list, opis, przemówienie, recenzja 

 Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze twórczym 

1. Realizacja tematu wypowiedzi  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu  

 w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w 

odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu  

 wypowiedź jest w całości na temat.  
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2 pkt   Forma wypowiedzi zgodna z formą 

wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy 

polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy 

problemu wskazanego w poleceniu.  

1 pkt   Forma wypowiedzi zgodna z formą 

wskazaną w poleceniu.  

 Nieuwzględniony jeden element 

polecenia (inny niż forma). 

ORAZ/LUB  

 W pracy występują fragmenty 

niedotyczące problemu wskazanego w 

poleceniu.  

0 pkt   Forma wypowiedzi niezgodna z formą 

wskazaną w poleceniu. ALBO  

 Nieuwzględnione co najmniej dwa 

elementy polecenia (inne niż forma).  

 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we 

wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.  

2. Elementy twórcze  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona  

 wydarzenia są logicznie ułożone  

 fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak 

zwroty akcji, dialog, puenta  

 lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy 

i twórczy.  

5 pkt   Funkcjonalna narracja.  

 Logiczny układ zdarzeń.  

 Urozmaicona fabuła, w tym 

funkcjonalne wykorzystanie co 
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najmniej 6 spośród następujących 

elementów: opis, charakterystyka 

bohatera, czas akcji, miejsce akcji, 

zwrot akcji, puenta, punkt 

kulminacyjny, dialog, monolog, 

retrospekcja.  

 Twórcze wykorzystanie treści lektury.  

4 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i 

niektóre na 5 pkt.  

3 pkt   Funkcjonalna narracja.  

 Logiczny układ zdarzeń.  

 Prosta fabuła, w tym funkcjonalne 

wykorzystanie co najmniej 4 spośród 

następujących elementów: opis, 

charakterystyka bohatera, czas akcji, 

miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, 

punkt kulminacyjny, dialog, monolog, 

retrospekcja.  

2 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i 

niektóre na 3 pkt.  

1 pkt   Narracja częściowo funkcjonalna.  

 Dopuszczalne usterki w logicznym 

układzie zdarzeń.  

 Prosta fabuła.  

 

3. Kompetencje literackie i kulturowe  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także 

innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy 

przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają 

jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze  
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 uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił 

imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił 

wydarzeń, których w lekturze nie ma.  

 

2 pkt   Funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga).  

 Poprawność rzeczowa.  

1 pkt   Funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

innego tekstu literackiego lub tekstu 

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

 ALBO  

 Częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga).  

 ALBO  

 Częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

innego tekstu literackiego lub tekstu 

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

 Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.  

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego 

wymagania określonego na 1 pkt.  
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4. Kompozycja tekstu  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy 

rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny  

 wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta 

dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami 

tekstu  

 wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli  

 wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z 

których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość.  

 

2 pkt   Kompozycja zgodna z formą 

wypowiedzi.  

 Graficznie wyodrębnione akapity.  

 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie 

spójności ALBO logiki wypowiedzi, 

ALBO podziału wypowiedzi na 

funkcjonalne akapity.  

1 pkt   Kompozycja zgodna z formą 

wypowiedzi.  

 Graficznie wyodrębnione akapity.  

 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w 

zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki 

wypowiedzi.  

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego 

wymagania określonego na 1 pkt.  

 

5. Styl  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  
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 styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał 

rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie 

mówionej  

 styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, 

wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to 

uzasadnione (czy czemuś to służy).  

 

2 pkt   Odpowiedni do treści i formy 

wypowiedzi.  

 Jednolity.  

1 pkt  Sporadyczne usterki w odpowiedniości 

ORAZ/LUB jednolitości stylu.  

0 pkt  Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 

pkt.  

 

6. Język  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in.:  

 czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. 

frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), czy też ograniczył 

się do najprostszych środków językowych  

 czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób 

swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.  

 

W ocenie należy również uwzględnić liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń 

popełnił w wypowiedzi.  

Oceniając język wypowiedzi, należy najpierw ocenić zakres użytych środków językowych, a 

następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustala się na podstawie oceny obu 

tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

Poprawność   

środków  

 

Zakres środków  

Nie więcej 

niż 2 błędy 

językowe  

3–4 błędy 

językowe  

5–6 błędów 

językowych  

7–9 błędów 

językowych  

10 lub 

więcej 

błędów 

językowych  

Szeroki zakres 4 pkt  3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  
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środków 

językowych, tzn.  

 zróżnicowana 

składnia  

 zróżnicowana 

leksyka, w tym 

np. bogata 

frazeologia, 

precyzyjne 

słownictwo,  

 umożliwiające 

pełną i 

swobodną 

realizację 

tematu.  

Zadowalający 

zakres środków 

językowych, tzn. 

składnia i leksyka 

stosowne / 

odpowiednie do 

realizacji tematu.  

3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  

Wąski zakres 

środków 

językowych, tzn. 

składnia i leksyka 

proste / 

ograniczone, 

utrudniające 

realizację tematu.  

2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  0 pkt  

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków 

językowych i popełnił 4 błędy językowe, należy przyznać 2 pkt w tym kryterium.  
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7. Ortografia  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów 

ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

2 pkt  Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.  

1 pkt  2–3 błędy ortograficzne.  

 

8. Interpunkcja  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów 

interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

1 pkt  Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.  

0 pkt  6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.  

 

 Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym 

1. Realizacja tematu wypowiedzi  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu  

 w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w 

odpowiedni sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu  

 wypowiedź jest w całości na temat.  

2 pkt   Forma wypowiedzi zgodna z formą 

wskazaną w poleceniu.  

 Wszystkie pozostałe elementy 

polecenia uwzględnione.  

 Wypowiedź w całości dotyczy 

problemu wskazanego w poleceniu.  

1 pkt   Forma wypowiedzi zgodna z formą 

wskazaną w poleceniu.  

 Nieuwzględniony jeden element 

polecenia (inny niż forma). 

ORAZ/LUB  

 W pracy występują fragmenty 

niedotyczące problemu wskazanego w 
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poleceniu.  

0 pkt   Forma wypowiedzi niezgodna z formą 

wskazaną w poleceniu. ALBO  

 Nieuwzględnione co najmniej dwa 

elementy polecenia (inne niż forma).  

 

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we 

wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.  

2. Elementy retoryczne  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 argumentacja w pracy jest wnikliwa  

 argumenty są poparte właściwymi przykładami  

 argumenty są przedstawione w sposób uporządkowany, np. są przedstawione od 

najbardziej do najmniej ważnego albo są zapisane w porządku argument – 

kontrargument.  

5 pkt   Pogłębiona argumentacja.  

 Argumenty odwołujące się np. do 

faktów, logiki, emocji, zilustrowane 

odpowiednimi przykładami 

ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów 

w funkcji argumentacyjnej.  

 Argumenty/przykłady uporządkowane, 

np. zhierarchizowane.  

4 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i 

niektóre na 5 pkt.  

3 pkt   Powierzchowna argumentacja; w 

wypowiedzi brak wnikliwości.  

 Niektóre argumenty zilustrowane 

odpowiednimi przykładami 

ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów 

w funkcji argumentacyjnej.  

 Argumenty/przykłady częściowo 
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uporządkowane.  

2 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i 

niektóre na 3 pkt.  

1 pkt   Podjęta próba argumentowania.  

 Ograniczenie do wyliczenia 

powierzchownie omówionych 

przykładów, powiązanych z problemem 

określonym w temacie.  

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego 

wymagania określonego na 1 pkt.  

 

3. Kompetencje literackie i kulturowe  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także 

innych tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy 

przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają 

jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze  

 uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił 

imion postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił 

wydarzeń, których w lekturze nie ma.  

 

2 pkt   Funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga).  

 Poprawność rzeczowa.  

1 pkt   Funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

innego tekstu literackiego lub tekstu 

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
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 ALBO  

 Częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

funkcjonalne wykorzystanie innego 

tekstu literackiego lub tekstu kultury, 

jeżeli polecenie tego wymaga).  

 ALBO  

 Częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

znajomości lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu (oraz 

częściowo funkcjonalne wykorzystanie 

innego tekstu literackiego lub tekstu 

kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

 Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.  

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego 

wymagania określonego na 1 pkt.  

 

4. Kompozycja tekstu  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy 

rozprawka zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny  

 wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta 

dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami 

tekstu  

 wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli  

 wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z 

których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość.  

2 pkt   Kompozycja zgodna z formą 

wypowiedzi.  

 Graficznie wyodrębnione akapity.  

 Dopuszczalna 1 usterka w zakresie 
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spójności ALBO logiki wypowiedzi, 

ALBO podziału wypowiedzi na 

funkcjonalne akapity.  

1 pkt   Kompozycja zgodna z formą 

wypowiedzi.  

 Graficznie wyodrębnione akapity.  

 Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w 

zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki 

wypowiedzi.  

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego 

wymagania określonego na 1 pkt.  

 

5. Styl  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in., czy:  

 styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał 

rozprawki, stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie 

mówionej  

 styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, 

wybranym stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to 

uzasadnione (czy czemuś to służy).  

 

2 pkt   Odpowiedni do treści i formy 

wypowiedzi.  

 Jednolity.  

1 pkt  Sporadyczne usterki w odpowiedniości 

ORAZ/LUB jednolitości stylu.  

0 pkt  Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 

pkt.  

 

6. Język  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy rozważyć m.in.:  
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 czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. 

frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), czy też ograniczył 

się do najprostszych środków językowych  

 czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób 

swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu.  

 

W ocenie należy również uwzględnić liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń 

popełnił w wypowiedzi.  

Oceniając język wypowiedzi, należy najpierw ocenić zakres użytych środków językowych, a 

następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustala się na podstawie oceny obu 

tych aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

 

Poprawność   

środków  

 

Zakres środków  

Nie więcej 

niż 2 błędy 

językowe  

3–4 błędy 

językowe  

5–6 błędów 

językowych  

7–9 błędów 

językowych  

10 lub 

więcej 

błędów 

językowych  

Szeroki zakres 

środków 

językowych, tzn.  

 zróżnicowana 

składnia  

 zróżnicowana 

leksyka, w tym 

np. bogata 

frazeologia, 

precyzyjne 

słownictwo,  

 umożliwiające 

pełną i 

swobodną 

realizację 

tematu.  

4 pkt  3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  

Zadowalający 3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  
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zakres środków 

językowych, tzn. 

składnia i leksyka 

stosowne / 

odpowiednie do 

realizacji tematu.  

Wąski zakres 

środków 

językowych, tzn. 

składnia i leksyka 

proste / 

ograniczone, 

utrudniające 

realizację tematu.  

2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  0 pkt  

 

Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków 

językowych i popełnił 4 błędy językowe, należy przyznać 2 pkt w tym kryterium.  

7. Ortografia  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów 

ortograficznych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

2 pkt  Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.  

1 pkt  2–3 błędy ortograficzne.  

 

8. Interpunkcja  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, należy uwzględnić liczbę błędów 

interpunkcyjnych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

1 pkt  Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.  

0 pkt  6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.  

 

Uwagi dodatkowe  

1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, należy ocenić ją na 0 pkt.  

2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej 

wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź należy przyznać 0 pkt.  
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3. Jeżeli wypowiedź jest w całości nieczytelna, należy ocenić ją na 0 pkt. 

4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), należy 

przyznać 0 pkt w każdym kryterium.  

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: 

realizacji tematu wypowiedzi, elementów retorycznych oraz kompetencji literackich i 

kulturowych. W pozostałych kryteriach należy przyznać 0 punktów.  

6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z 

podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym  

internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w 

przypadku takiego ucznia, zostanie unieważniony.  

7. W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w 

wypowiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzenia 

egzaminu, zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w danym roku szkolnym.  

8. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących 

postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta 

indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język 

lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.  

9. Maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać uczeń to 20, przy czym: 

 20 pkt. - celujący 

 18 pkt. - 19 pkt. - bardzo dobry 

 14 pkt. - 17 pkt. - dobry 

 10 pkt. - 13pkt. - dostateczny 

 6 pkt. - 9 pkt. - dopuszczający 

10. Jeżeli uczniowie posiadają opinie o dysleksji - dysgrafii - dysortografii: 

 nauczyciel stosuje szczegółowe zalecenia poradni 

 KRYTERIA OCENY PRAC UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI 

TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ  

 a) ortografia  

o 2 p. – dopuszczalne 3 błędy.  

o 1 p. – powyżej 4 - 5 błędów.  

o 0 p. - powyżej 6 błedów 
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 Za błędy ortograficzne w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się uznaje się:  łamanie zasad pisowni wyrazów z u – ó, ż – rz, h – ch  

łamanie zasady pisania wielką literą na początku zdania  

 b) interpunkcja  

o 1 p. – dopuszczalne 7 błędów.  

o 0 p. – powyżej 8 błędów. 

 c) zapis graficzny  

Do błędów graficznych w pracach uczniów ze specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się zalicza się:   

o dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów 

 mylenie liter  o podobnym kształcie (a – o, l – ł – t, n – r, m – n, u – 

w, e – ę, a – ą, i – j) 

 dużych i małych (z wyjątkiem początku zdania) 

 rzadziej używanych (h – H, f – F, L – F) 

 odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie (b– p, d– t, w– f, 

g–k, dz – c, sz – s, i – y, ę – em – en, ą – om– on, ś – ź, ć – dź)  

różniących się w położeniu w stosunku do osi pionowej (p– b, d 

– b) lub poziomej (m – w, n – u, b – p, d – g, p – g)  

  ominięcie drobnych elementów graficznych, w tym 

 oznaczania miękkości nad literami 

 kropek (dż, ż, i, j) 

  „ogonków” przy literach ą lub ę i kreski (wężyka) przy literach 

ó, t lub ł 

 błędy dotyczące podziału wyrazu 

 utratę dźwięczności (kóska zamiast kózka, proźba zamiast prośba) 

 

 

 


