
Wymagania edukacyjne z języka polskiego        

w  Liceum Ogólnokształcącym im. O. Balzera 

                                                           w Zakopanem 

 

 

1. Cele oceniania. 

Celem nowoczesnego oceniania jest: 

 obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, 

 uzyskanie informacji o wynikach kształcenia, 

 diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia, 

 sprawdzanie wiadomości i umiejętności, 

 rozbudzanie motywacji uczenia się, 

 rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji, 

 wdrażanie do samooceny, 

 uczenie systematyczności i organizacji uczenia się. 

 
2. Zgodnie z podstawami programowymi i realizowanymi programami nauczania 

NOWE Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka (liceum 3-letnie) i Oblicza epok (liceum 

4-letnie) ucznia na lekcjach języka polskiego obowiązuje: 

 

 opanowanie wiadomości i umiejętności wskazanych w wymaganiach edukacyjnych z 

języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, 

 znajomość lektur wskazanych w podstawach programowych odpowiednio do typu 

szkoły,  

 znajomość zagadnień historycznoliterackich i kontekstów pogłębiających rozumienie 

utworów oraz problemów związanych z omawianymi tekstami literackimi; mogą one 

być opracowane przez  ucznia na różnym poziomie odpowiadającym określonej 

ocenie, 

 znajomość pojęć z zakresu teorii literatury, filozofii, sztuki pomocnych przy 

interpretacji tekstów literackich, wskazanych w podstawach programowych, 

 znajomość pojęć i zagadnień językowych wskazanych w podstawie programowej 

odpowiednio dla poziomu podstawowego i rozszerzonego,  

 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego, przynoszenie podręcznika i 

potrzebnych lektur. 

 

3. Metody sprawdzania postępów uczniów. 

 

W celu oceniania postępów ucznia nauczyciel może stosować  następujące sposoby 

sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

 

1) prace klasowe (co najmniej dwie w semestrze): 

 wypracowanie będące  dłuższą samodzielną wypowiedzią o różnym charakterze, 

np. rozprawka, esej, wypowiedź interpretacyjna (przedmiotem rozważań może być 

utwór liryczny, fragment tekstu jako klucz do odczytania utworu, sposób ujęcia 

tego samego motywu, tematu w utworach), 

 sprawdzian wiadomości dotyczący problematyki omówionych tekstów literackich, 

wiedzy o epoce, 

 testy sprawdzające znajomość lektur,  

 sprawdzian wiedzy o języku; 



 

2) pisemne prace domowe; 

3) wypowiedzi ustne na zadany temat, dotyczące omawianych tekstów literackich, 

zjawisk kulturowych; 

4) inne sposoby, np.: 

 kartkówki z bieżącego materiału ( ostatnie 3 tematy), 

 prace stylistyczne i notatki, 

 referaty, prezentacje własne oraz projekty edukacyjne, 

 prezentacje wyszukanych i opracowanych materiałów źródłowych, 

 aktywność na lekcji (udział w dyskusji, propozycje, interpretacje), 

 recytacja utworów literackich i udział w przedstawieniach teatralnych 

organizowanych na terenie szkoły, 

 test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i 

nieliterackich, 

 notatka syntetyzująca, 

 praca zespołowa i prezentowanie jej wyników. 

 

4. Zasady oceniania uczniów. 

 

 Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i na koniec roku) nie jest średnią ocen uzyskanych 

w ciągu okresu (roku). Oceny cząstkowe mają różną wartość – najbardziej znaczące 

wskazują na poziom opanowania  podstawowych umiejętności przedmiotowych, czyli 

tworzenia dłuższych samodzielnych wypowiedzi mówionych i pisanych, dotyczących 

odczytywania tekstów kultury. 

 Podstawą do klasyfikacji śródrocznej i końcowej jest uzyskanie co najmniej czterech 

ocen cząstkowych z różnych rodzajów aktywności (np. prace klasowe, praca domowa, 

wypowiedź ustna, sprawdzian językowy). 

 Uczeń ma prawo do poprawy raz w semestrze oceny  z jednej formy wskazanej w 

punktach 1,2,3. Uczeń musi poprawić ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem,  

nie później  niż 1 tydzień po oddaniu ocenionych prac. 

 Nie ma możliwości poprawy oceny z  form sprawdzania wiedzy zapisanych w punkcie 

4. 

 O czasie, zakresie i formie prac klasowych uczniowie są powiadamiani 

 z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

5. Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej. 

 

Ocena 
Poziom 

merytoryczny strukturalny językowy (język i styl) 

celujący – oryginalne, ciekawe 

i samodzielne ujęcie 

tematu 

– materiał literacki 

wykracza poza treści 

programowe 

– wnikliwa, pogłębiona 

interpretacja utworów 

– zachowanie konwencji 

gatunkowej wybranej 

formy pracy 

– oryginalna 

kompozycja 

(funkcjonalna wobec 

tematu) 

– umiejętne wplatanie 

– styl jasny, swobodny, 

barwny, o cechach 

indywidualnych 

– duża sprawność 

językowa  

– bogate słownictwo 

– język całkowicie 

poprawny  



literackich 

– całkowita poprawność 

merytoryczna 

– samodzielność 

myślenia, poprawność i 

spójność argumentacji 

– znajomość 

różnorodnych 

kontekstów 

– widoczna umiejętność 

świadomego wyboru, 

selekcjonowania, 

przetwarzania i 

syntezowania wiedzy 

– erudycyjność wywodu  

cytatów 

– praca napisana 

estetycznie, czytelne 

akapity – funkcjonalne 

wobec kompozycji 

– sprawne, funkcjonalne 

posługiwanie się 

interpunkcją  

bardzo dobry – trafne, oryginalne 

ujęcie tematu  

– materiał literacki 

dobrany trafnie, celowo, 

zinterpretowany w 

pogłębiony sposób 

– całkowita poprawność 

merytoryczna 

– wykazanie się 

znajomością kontekstów 

kulturowych 

i filozoficznych, 

umiejętność 

wykorzystania ich 

w interpretacji utworów 

– samodzielność i 

dojrzałość sądów  

– posługiwanie się 

terminologią  

– dokonywanie 

zestawień i porównań, 

syntezowanie 

wiadomości, 

wyciąganie wniosków 

– przemyślana, 

oryginalna kompozycja 

– forma pracy 

funkcjonalna wobec 

tematu 

– spójność logicznego 

wywodu 

– przejrzystość 

dowodzenia 

– umiejętne 

wykorzystanie cytatów 

– praca napisana 

estetycznie, czytelne 

akapity – funkcjonalne 

wobec kompozycji 

– styl jasny, swobodny, 

funkcjonalny wobec 

wybranej formy pracy 

– duża sprawność 

językowo- 

-stylistyczna 

– bogate, zróżnicowane 

słownictwo 

– poprawna, 

urozmaicona składnia 

– praca poprawna pod 

względem językowym 

(dopuszczalne 

niewielkie, sporadyczne 

usterki) 

dobry – temat w pełni 

zrealizowany 

– właściwy dobór 

materiału literackiego i 

kulturowego 

opatrzonego właściwym 

komentarzem 

– praca w pełni 

poprawna 

merytorycznie 

– sądy formułowane 

– widoczny zamysł 

kompozycyjny 

(przemyślana 

kompozycja), 

– właściwe proporcje 

między poszczególnymi 

częściami pracy 

– zachowanie ciągłości 

i przejrzystości 

logicznego wywodu 

– wplatanie cytatów 

– styl poprawny, 

widoczna sprawność 

stylistyczno- 

-językowa 

– styl adekwatny do 

zamierzonej formy 

pracy 

– widoczna umiejętność 

posługiwania się 

oficjalną odmianą 

polszczyzny 



z odwoływaniem się do 

tekstów 

– widoczna umiejętność 

interpretowania 

utworów literackich i 

innych tekstów kultury 

– ujęcie tematu 

poprawne, zachowanie 

spójności logicznego 

wywodu 

– samodzielność 

wyciągania wniosków, 

obecne w pracy sądy 

oceniające 

i wartościujące – 

uzasadniane na 

podstawie materiału 

literackiego 

– dość zróżnicowane 

słownictwo 

– umiejętność 

posługiwania się 

zróżnicowanymi 

strukturami 

składniowymi  

z na ogół właściwie 

stosowaną interpunkcją 

– dopuszczalne nieliczne 

błędy frazeologiczne 

i składniowe, 

ortograficzne 

i interpunkcyjne 

dostateczny – praca zgodna z 

tematem, choć niepełna, 

uboga, bez pogłębienia  

– poprawne, choć 

schematyczne ujęcie 

tematu 

– prawidłowy dobór 

materiału literackiego 

opatrzonego właściwym 

komentarzem 

(dopuszczalne drobne 

błędy rzeczowe i 

uproszczenia) 

– komentarz zawiera 

elementy interpretacji (a 

nie tylko streszczania), 

wartościowania i sądów 

własnych – choćby 

w minimalnym stopniu 

– odwoływanie się do 

omawianych tekstów 

przy formułowaniu 

sądów  

– wyciąganie wniosków  

– praca formalnie 

trójdzielna 

– kompozycja 

zaznaczona graficznie 

(akapity) 

– dający się odczytać 

zamysł kompozycyjny 

– dopuszczalne błędy 

kompozycji, np.: 

zachwianie proporcji 

kompozycyjnych, 

zakłócenia spójności – 

przy ogólnym 

zachowaniu myśli 

przewodniej 

– styl na ogół poprawny 

– niezbyt bogate 

słownictwo 

– dopuszczalne błędy 

językowe: składniowe, 

frazeologiczne, 

ortograficzne 

i interpunkcyjne 

dopuszczający – praca w większej 

części zgodna z 

tematem (realizuje 

temat, choć w niepełny 

sposób) 

– dobór materiału 

literackiego (i 

kulturowego) w 

– praca zrozumiała pod 

względem logicznym 

i kompozycyjnym, 

zamysł autora jest w 

miarę czytelny, choć 

momentami niespójny 

– dopuszczalne błędy 

kompozycyjne (np. brak 

– praca napisana w 

sposób komunikatywny 

pod względem 

stylistycznym 

i językowym 

– dopuszcza się błędy 

stylistyczne, ubogie 

słownictwo 



większości zgodny z 

tematem 

– właściwy dobór 

materiału literackiego, 

choć ubogi, niepełny 

komentarz 

– komentarz w 

większości poprawny 

merytorycznie, 

dopuszczalne drobne 

błędy rzeczowe 

– ujęcie tematu na ogół 

poprawne 

– sądy odtwórcze, 

stereotypowe, ale 

odnoszące się do 

utworów literackich 

(i innych dzieł) 

wstępu lub zakończenia, 

zakłócone proporcje 

między elementami 

pracy, brak zachowania 

logicznej spójności 

wywodu itp.) 

– dopuszczalne błędy 

językowe (składniowe, 

frazeologiczne, 

gramatyczne 

i leksykalne), a także 

błędy zapisu 

(ortograficzne 

i interpunkcyjne) – w 

stopniu niezakłócającym 

komunikatywności 

tekstu 

 

6. Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej. 

 

 

Ocena 
Poziom 

merytoryczny strukturalny językowy 

celujący 

 

– jak na ocenę bdb oraz: 

– dążenie do 

erudycyjności 

wypowiedzi 

– wyjście poza treści 

programowe 

– cytowanie, 

przytaczanie, 

powoływanie się na 

sądy i opinie 

autorytetów 

– jak na ocenę bdb oraz: 

– oryginalna forma, 

funkcjonalna wobec 

tematu (np. z 

elementami happeningu) 

 

– jak na ocenę bdb 

bardzo dobry – zagadnienie 

omówione w sposób 

pełny, pogłębiony,  

– uczeń zna, dobrze 

rozumie i obszernie 

przedstawia materiał 

(fakty, pojęcia, utwory, 

zagadnienia...) 

w ścisłym związku z 

tematem 

– wykorzystanie 

– przemyślana 

kompozycja 

wypowiedzi 

– wyraźnie zaznaczony 

punkt wyjścia i 

rozwijanie myśli 

w logiczny, 

konsekwentny sposób  

– przejrzystość i 

czytelność wywodu 

– zamknięcie 

– uczeń przestrzega 

zasad poprawności 

języka mówionego w 

zakresie wymowy, 

fleksji, leksyki, 

frazeologii i składni 

– przestrzega zasad 

etykiety językowej 

– posługuje się bogatym 

słownictwem, stosuje 

terminologię właściwą 



kontekstów 

– samodzielne 

kojarzenie faktów i 

informacji, wyciąganie 

wniosków 

– ocenianie, 

wartościowanie 

– poprawnie budowane 

argumenty odnoszone 

do omawianych tekstów 

kultury 

 

wypowiedzi wnioskami 

– próby nadania 

wypowiedzi oryginalnej 

formy, funkcjonalnej 

wobec tematu  

 

 

dla omawianego 

zagadnienia  

dobry – temat omówiony w 

sposób wyczerpujący, 

wykorzystane ważne 

wiadomości  

– przedstawianie 

tekstów w sposób 

problemowy 

– materiał rzeczowy 

dobierany trafnie, 

interpretowany 

i komentowany 

prawidłowo 

– uzasadnianie sądów 

i stwierdzeń na 

podstawie utworów 

literackich i innych 

tekstów kultury  

– prezentowane 

zagadnienia (fakty, 

teksty, postacie itp.) 

mają ścisły związek 

z tematem 

– w wypowiedzi 

pojawiają się poprawnie 

zbudowane argumenty 

– wypowiedź 

zorganizowana, z 

wyraźnie zaznaczonym 

wstępem (punktem 

wyjścia, tezą itp.) i 

uporządkowanym 

rozwinięciem 

– widoczne dążenie do 

porządkowania i 

scalania informacji 

– wypowiedź w miarę 

płynna, komunikatywna  

– styl poprawny, zgodny 

z sytuacją 

komunikacyjną 

– język na ogół zgodny 

z normą polszczyzny 

mówionej (przeważnie 

poprawny w zakresie 

wymowy, fleksji, 

leksyki, frazeologii) 

– zróżnicowane 

słownictwo, stosowanie 

terminologii związanej z 

zagadnieniem 

– uczeń stara się 

przestrzegać etykiety 

językowej i stosuje 

środki językowe typowe 

dla określonej formy 

wypowiedzi ustnej (np. 

przemawianie, 

przekonywanie, 

zwracanie się do 

rozmówcy) 

– stosowanie środków 

językowych 

podkreślających własne 

sądy i opinie 

– sygnalizowanie 

przytaczania zdań 

(opinii, sądów) cudzych 

dostateczny – uczeń w większości 

zna, rozumie i 

przedstawia informacje 

związane z tematem 

– prawidłowo lokalizuje 

utwory i postacie 

– wypowiedź krótka, ale 

zawierająca kluczowe 

dla zagadnienia 

informacje 

– wypowiedź na ogół 

uporządkowana 

– styl na ogół poprawny, 

adekwatny do sytuacji 

komunikacyjnej; 

dopuszczalne błędy 

– niezbyt bogate, ale 

wystarczające 



– wyjaśnia terminy i 

pojęcia w sposób 

odtwórczy, lecz 

własnymi słowami 

– podejmuje próbę 

interpretowania 

omawianych tekstów 

kultury 

– stara się uzasadniać 

własne sądy i opinie 

– stwierdzenia odnosi 

do konkretnych 

utworów 

– popełnia drobne błędy 

rzeczowe, odchodzi od 

tematu 

– uczeń stara się 

zachować logiczną 

kolejność 

przedstawiania 

wiadomości 

słownictwo 

– dopuszczalne błędy 

językowe: składniowe, 

frazeologiczne 

– posługiwanie się 

terminologią niezbędną 

do omówienia tematu  

dopuszczający – uczeń przedstawia 

podstawowe informacje 

(zagadnienia, utwory, 

postacie, terminy) 

– wyjaśnia pojęcia w 

sposób odtwórczy i 

niepełny  

– potrafi przedstawić 

temat przynajmniej w 

50% 

– dopuszczalne błędy 

rzeczowe i odchodzenie 

od tematu  

– wypowiedź krótka, 

fragmentaryczna 

– uczeń przedstawia 

fakty, postacie, teksty 

itp. w dowolnej, często 

przypadkowej 

kolejności, jednak w 

sposób niezakłócający 

zrozumiałości 

wypowiedzi  

– uczeń stara się mówić 

polszczyzną oficjalną  

– stara się zachować styl 

adekwatny do sytuacji 

komunikacyjnej 

– dopuszczalne błędy 

językowe w stopniu 

niezakłócającym 

komunikatywności 

wypowiedzi 

– słownictwo ubogie 

 

 

7. Dla uczniów ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania 

i pisania stosuje się dodatkowe kryteria. 

 

 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

Jeżeli uczeń wypełnia wszystkie obowiązki w zakresie oceniania ujęte w Statucie Szkoły, on 

sam lub jego rodzic może wystąpić z prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zgodnie z trybem opisanym w Statucie  Liceum Ogólnokształcącego 

im. O. Balzera. Nauczyciel sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu materiału obejmującego 

program w danej klasie w formach przez siebie ustalonych.  


