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Wymagania edukacyjne

niezbędne do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania szczegółowe

Ocena celująca

 W zakresie czytelnictwa:

a) dokładna znajomość tekstów literackich analizowanych  na lekcjach,

b) samodzielna lektura,

c) wysoki stopień "oczytania".

 W zakresie wypowiedzi ustnej:

a) wzorowy styl, bogaty zasób słownictwa,

b) dodatkowe wiadomości związane z tematem i własne przemyślenia.

 W zakresie wypowiedzi pisemnej:

a)prace literackie: domowe, klasowe...-bezbłędne, zawierające dodatkowe informacje 
na temat i własne przemyślenia poparte argumentami, wzorowy styl, oryginalne ujęcie
tematu,

b) sprawdziany gramatyczne - oprócz części głównej, wykonanej w co najmniej 90 %,
realizujące jedno lub dwa dodatkowe polecenia w formie trudniejszych przykładów 
lub zagadnień (dopuszcza się w tej części drobne błędy),

c)sprawdziany ortograficzne - bezbłędne, realizujące dodatkowe ćwiczenia lub 
napisanie bezbłędnie  tekstu dyktanda o wysokim stopniu trudności.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował w zakresie wiadomości  i umiejętności wymagania dopełniające.

 W zakresie czytelnictwa:

a) dokładna znajomość wszystkich lektur obowiązkowych  i  tekstów literackich 
analizowanych  na lekcjach,

b) znajomość jednej  lektury uzupełniającej.



 W zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) wzorowy styl,

 bogaty zasób słownictwa,

 prawidłowe wnioskowanie,

 poprawność stylistyczno-językowa, ortograficzna, merytoryczna i logiczna,

 bardzo dobra znajomość gramatyki.

Ocena dobra

Uczeń opanował w zakresie wiadomości i umiejętności wymagania rozszerzające.

 W zakresie czytelnictwa:

a) dobra znajomość wszystkich lektur obowiązkowych i tekstów literackich 
analizowanych  na lekcjach.

 W zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) poprawny styl,

b) dobra znajomość  podstawowych form wypowiedzi,

c) bogaty zasób słownictwa,

d) poprawność stylistyczno- językowa, ortograficzna i merytoryczna,

e) dobra znajomość gramatyki.

Wypowiedzi mogą zawierać jedynie drobne błędy językowe i ortograficzne.

Ocena dostateczna

Uczeń opanował w zakresie wiedzy i umiejętności wymagania podstawowe.

 W zakresie czytelnictwa:

a) znajomość  większości  lektur  obowiązkowych i tekstów literackich 
analizowanych na lekcjach.

 W zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) w miarę samodzielne posługiwanie się poznanymi formami wypowiedzi,

b) przestrzeganie podstawowych zasad poprawnościowych w zakresie budowy
zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii,

c) realizowanie prac i wypowiedzi zgodnie z tematem.



Ocena dopuszczająca

Uczeń opanował w zakresie wiedzy i umiejętności wymagania konieczne.

 W zakresie czytelnictwa:

a) znajomość jednej lektury obowiązkowej i połowy tekstów literackich , 
analizowanych na lekcjach.

 W zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) realizowanie wypowiedzi zgodnie z tematem,  dopuszcza się popełnianie 
błędów językowych, stylistycznych, logicznych i ortograficznych,

b)wykonywanie zadań i ćwiczeń typowych, o niewielkim stopniu trudności,

c) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu  nauki  o języku.

Ocena niedostateczna

Uczeń  nie opanował w zakresie wiedzy i umiejętności wymagań koniecznych.

 W zakresie czytelnictwa:

a) nieznajomość ani jednej lektury obowiązkowej oraz połowy tekstów 
literackich, analizowanych na lekcjach.

 W zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej:

a) nierealizowanie wypowiedzi zgodnie z tematem,  popełnianie licznych 
błędów językowych, stylistycznych, logicznych i ortograficznych,

b)niewykonywanie zadań i ćwiczeń typowych, o niewielkim stopniu trudności,

c) nieznajomość podstawowych zagadnień z zakresu  nauki  o języku.

Sposoby sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych

Ogólne zasady

Odpowiedź ustna Dotyczy najczęściej 3 ostatnich lekcji lub przeczytanej 
lektury. Jeśli obejmuje większą partię materiału 
zapowiadana jest z tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace klasowe, testy, sprawdziany Są obowiązkowe i zapowiadane  z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje wymagany zakres 
materiału. Prace sprawdzane są w terminie do 2 
tygodni. Uczeń może je poprawić (1 raz) w czasie lekcji
lub zajęć pozalekcyjnych - według wskazań 
nauczyciela.

Dyktanda Są obowiązkowe i zapowiadane  z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres 



sprawdzanych zasad ortograficznych, wymaganego 
słownictwa.
Prace sprawdzane są w terminie do 2 tygodni. Uczeń 
może je poprawić (1 raz) w czasie lekcji lub zajęć 
pozalekcyjnych - według wskazań nauczyciela.

Kartkówki Przeprowadza się bez zapowiedzi z 3 ostatnich lekcji. 
Czas trwania do 15 minut.
Nauczyciel sprawdza prace w terminie do 1 tygodnia. 
Nie można ich poprawić.

Zeszyt Zeszyt sprawdzany jest systematycznie, a oceniany co 
najmniej 1 raz w semestrze. 

Dłuższe prace domowe Zapowiadane z co najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem. 
Ocena opatrzona jest komentarzem.

Recytacja Tekst ćwiczony jest wcześniej na lekcji by uczeń mógł 
się odpowiednio przygotować w domu. Termin 
recytacji na ocenę zapowiadany jest z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem.

Czytanie Tekst ćwiczony jest wcześniej na lekcji by uczeń mógł 
się odpowiednio przygotować w domu. Termin czytania
na ocenę zapowiadany z co najmniej 3-dniowym 
wyprzedzeniem.

Aktywność i przygotowanie sie do 
lekcji

Aktywność oceniana jest najczęściej w formie plusów 
lub minusów. 
5 plusów pozwala na zdobycie oceny bardzo dobrej, a 5
minusów ocenę niedostateczną. Rozliczenie 
przeprowadzana jest co 3 miesiące.
Uczeń może dostać ocenę za szczególną aktywność na 
lekcji powtórzeniowej, pracę w grupie lub udział w 
dyskusji.

Prace dodatkowe Proponowane dla uczniów chętnych w celu rozwijania 
zainteresowań, samodzielności. Termin składania prac 
zapowiadana z wyprzedzeniem.

2. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności:

Umiejętność Sposób oceniania

mówienie kryteria oceny opowiadania ustnego
czytanie:
- głośne i wyraziste z 
uwzględnieniem zasad kultury 
żywego słowa,
- ciche czytanie z zrozumieniem

kryteria oceny głośnego czytania,

 według liczby uzyskanych punktów, 
przeliczanych na oceny

pisanie, redagowanie określonych 
form wypowiedzi (w domu i w 
klasie)

kryteria oceny pisemnych prac klasowych i 
domowych (ćwiczenia redakcyjne)



posługiwanie się poznanymi 
zasadami ortograficznymi

zasady oceniania dyktand

znajomość treści lektur 
obowiązkowych

według liczby uzyskanych punktów 
przeliczanych na oceny

znajomość wybranych zagadnień 
z nauki o języku

według liczby uzyskanych punktów 
przeliczanych na oceny

recytacja kryteria oceny recytacji

rysunkowe konkretyzacje utworów 
literackich

kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji 
utworów

realizacja określonych projektów kryteria podawane przy omówieniu projektu

ocena realizacji pracy w grupie kryteria oceny współpracy w grupie

11. Kryteria i monitoring wymagań edukacyjnych z języka polskiego:

 Wymagania są monitorowane na bieżąco, w sposób ciągły, czego efektem mogą 
być zmiany w systemie oceniania.

 Zmiany w wymaganiach edukacyjnych mogą być dokonywane w związku ze 
zmianami systemu oceniania.

 Wymagania edukacyjne z języka polskiego poddawane są ealuacji na końcu 
roku szkolnego w formie pisemnej (ankiety skierowane do uczniów, karty 
samooceny polonistów).

 


