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Ocenianie na lekcjach języka polskiego uwzględnia: 

• kompetencje kluczowe – komunikowanie, czytanie ze zrozumieniem, poprawne redagowanie form 

wypowiedzi w ojczystym języku, planowanie, projektowanie, uczenie się, poszukiwanie informacji   

i ich selekcja, współpraca w zespole zadaniowym 

• wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku (w zakresie fonetyki, fleksji, 

składni, słowotwórstwa, frazeologii) 

• aktywność ucznia na lekcji – udział w dyskusji, sposób argumentacji własnego stanowiska, 

wypowiedzi odwołujące się do wiedzy pozaszkolnej, przedstawienia nowego materiału 

• samodzielne redagowanie wypowiedzi pisemnych zawartych w programie. 

W czasie nauki w klasach w ciągu semestru uczeń powinien napisać: 

• 2 prace literackie w klasie 

• min. 1 sprawdzian ortograficzny 

• po zakończeniu poszczególnych działów gramatyki – sprawdziany gramatyczne 

• prace literackie w klasie (nie częściej niż 1 w ciągu dwóch tygodni) – traktowane jako prace 

domowe. 

W czasie roku szkolnego uczeń powinien napisać co najmniej 1 test sprawdzający jego umiejętności               

i wiedzę. 

Uczeń ma obowiązek oddawania prac w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nieoddanie pracy 

równoznaczne jest z wstawieniem do dziennika lekcyjnego oceny niedostatecznej. Uczeń ma prawo do 

poprawienia otrzymanej oceny niedostatecznej w ciągu 1 tygodnia. 

Kryteria oceniania: 

• ortografia i interpunkcja: 

0 błędów  – bdb 

1-2 bł.  - db 

3-4 bł.  - dst 

5-6 bł.  - dop 

7 i więcej bł. - ndst 

• przelicznik procentowy sprawdzający umiejętności ucznia: 

0 – 29%  - ndst 

30– 49% - dop 

50– 74% - dst 

75 – 89% - db 

90 – 100% - bdb 

100% i zadanie dodatkowe – cel. Ocenę celującą może otrzymać także uczeń, który uzyskał 90% i wykonał 

zadanie dodatkowe. 



 

  Nauczyciele mogą stosować elementy oceniania kształtującego. Nauczyciel może zdecydować                   

o stosowaniu opisowych ocen bieżących oraz formułowaniu opisowych ocen klasyfikacyjnych równolegle   

z oceną wyrażoną w skali przyjętej w statucie. 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną 

ocenę; uzasadnienie powinno zawierać informację o stopniu spełniania przez ucznia wymagań stawianych 

przez nauczyciela oraz wskazywać uczniowi zakres, nad którym powinien popracować, aby uzupełnić braki         

w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności 

Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji oraz brak w wiadomościach               

i umiejętnościach. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą termin uzupełnienia braków 

uczeń powinien uzgodnić z nauczycielem; 

Praca klasowa (sprawdzian) obejmująca szerszy zakres materiału nauczania winna być 

zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel 

powinien oddać w ciągu 2 tygodni; 

W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego 

dnia nie więcej niż jedną zapowiedzianą pracę. Nie muszą być zapowiadane krótkie (do 15 min.) pisemne 

formy sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmujące materiał co najwyżej 3 ostatnich lekcji. 

Wszyscy uczniowie mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu pisemnego w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności obowiązkiem ucznia jest przedstawienie 

usprawiedliwienia w formie pisemnej (od rodziców, opiekunów, lekarza, wychowawcy klasy). 

Nauczyciel określa zasady poprawiania niekorzystnych wyników np. tworząc dodatkowe 

możliwości sprawdzenia osiągnięć ucznia oraz ustala tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji (dwa razy 

w semestrze). 

W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo  

w ustalonej przez siebie formie sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. Uczeń 

ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym 

z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia. Do popraw mogą 

również przystępować uczniowie uzyskujący oceną dopuszczającą i dostateczną za zgodą nauczyciela 

przedmiotu. 

Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem „ /”, 

przy czym nauczyciel uznaje ocenę poprawioną uzyskaną w ten sposób za jedyną i ostateczną. 

Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do zakończenia roku szkolnego. Sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inne prace pisemne są udostępniane uczniowi do wglądu na lekcji. 

Na prośbę rodziców prace pisemne są udostępniane do wglądu podczas zebrań rodzicielskich. Nie 

dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub 

jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu pracy (bez zgody nauczyciela). 



Nauczanie zdalne 

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez urządzenia 

takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów społecznych, e-dzienników lub innego 

rodzaju platform. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana 

dotychczas. 

Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: 

 - odpowiedzi ustne,  

-  prace pisemne, 

 - aktywność na zajęciach, 

 - terminowość odsyłania prac, 

 - postawa ucznia wobec przedmiotu.  

Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela (e-dziennik, e-

mail, platformę TEAMS) i przekazany do wiadomości rodzicom.  

Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o ocenach, analizie pracy 

oraz terminach i sposobach poprawy.  

Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość mają charakter przejściowy. 

Wprowadza się go w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa  

do kontynuowania na terenie szkoły. 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej  

- uczeń ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną (Office 365 – Outlook, OneDrive, dziennik 

elektroniczny, platforma TEAMS) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które 

zostaną ocenione zgodnie z podanymi wcześniej kryteriami (niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną); 

- praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, a adres e-mailowy powinien jednoznacznie 

wskazywać nadawcę; 

- brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną; 

- prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną (zadanie domowe nie może być kserokopią 

ani tekstem wydrukowanym z Internetu); ponadto uczeń nie ma możliwości poprawy tej oceny;  

- uczeń ma obowiązek tworzyć prezentacje na zadany temat (zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami); 

- uczeń ma możliwość poprawienia ocen ze sprawdzianu w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni; inne 

oceny może poprawić za zgodą nauczyciela; 

- wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym; 



- uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 

nauczyciela; nauczyciel podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć; jeśli uczeń nie stawi się bez 

usprawiedliwienia na konsultacjach otrzymuje oceną niedostateczną; 

- w przypadku szczególnych trudności w zakresie opanowania bieżącego materiału nauczyciel umożliwia 

uczniowi uzupełnienie braków poprzez: 

a) wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia; 

b) podanie oferty dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności; 

- uczeń uzasadnia nieprzygotowanie/niemożliwość wykonania pracy przed terminem jej odesłania; 

- wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia; brany jest również pod uwagę dostęp ucznia do urządzeń 

telekomunikacyjnych; 

- ocenianie, sprawdzanie oraz potwierdzenie wykonania zadań odbywa się poprzez załączniki drogą 

elektroniczną, zdjęcia, screeny, e-dziennik, platformę TEAMS; samodzielne prace pisemne i projektowe 

uczniów; 

- zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji lub ze zmianami uzgodnionymi z dyrekcją, innymi 

nauczycielami lub uczniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI DO USTALONYCH KRYTERIÓW OCENIANIA 

 

1. Metody sprawdzania umiejętności uczniów:  

• metoda projektów, 

• gra dydaktyczna, 

• mapa pojęciowa, 

• dyskusja dydaktyczna, 

• sprawdziany gramatyczne, 

• dyktanda, 

• prace literackie, 

• badania kompetencji, 

• kartkówki, 

• analiza prac domowych, 

• rozmowa z uczniem, 

• przekład intersemiotyczny. 

Uczniowie są oceniani za: 

• prace domowe, 

• aktywność na lekcji, 

• prace dodatkowe, 

• wiadomości gramatyczne, 

• ortografię, 

• prace literackie, 

• sprawdziany, 

• swobodne wypowiedzi, 

• recytację, 

• pracę w grupach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady oceniania dłuższej formy wypowiedzi 

 

Za napisanie wypracowania będzie można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oceniając pracę, nauczyciel 

będzie przydzielał punkty w każdym z poniższych kryteriów. Z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne 

dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca 

będzie oceniana według tych samych kryteriów. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane 

w odniesieniu do poszczególnych tematów wypracowań.  

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi:     

- zgodność wypowiedzi z formą wskazaną w poleceniu; 

- ujęcie wszystkich kluczowych elementów tematu, np. odpowiedni sposób odwołania się do lektury 

wskazanej w poleceniu; 

- wypowiedź na temat 

2 punkty Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. 

Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. 

1 punkt 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 punktów 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/ elementy retoryczne 

 

2. elementy twórcze 2. elementy retoryczne 

Wypowiedź o charakterze twórczym 

(np. opowiadanie) 

Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym  

(np. rozprawka) 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, 

nauczyciel będzie rozważał 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 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, 

egzaminator będzie rozważał 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 Funkcjonalna narracja. 

Logiczny układ zdarzeń. 

Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne 

wykorzystanie co najmniej 6 spośród 

następujących elementów: opis, 

charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce 

akcji, zwrot akcji, puenta, punkt 

kulminacyjny, dialog, monolog, 

retrospekcja. 

Twórcze wykorzystanie treści lektury. 

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. 

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt              

i niektóre na 5 pkt. 

3 pkt Funkcjonalna narracja. Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak 



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. 

wnikliwości. 

Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi 

przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie 

przykładów w funkcji argumentacyjnej. 

Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane. 

2 pkt Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt 

i niektóre na 3 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. 

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. 

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania 

określonego na 1 pkt. 

 

3. Kompetencje literackie i kulturowe 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał 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. 

1pkt 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. 

 

4. Kompozycja tekstu 

 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał 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, nauczyciel będzie rozważał 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, nauczyciel będzie rozważał 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 nauczyciel uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił             

w wypowiedzi. 

Oceniając język wypowiedzi, nauczyciel najpierw oceni zakres użytych środków językowych, a następnie – 

ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustali 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 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, nauczyciel przyzna 2 pkt w tym kryterium. 

 

7. Ortografia 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel uwzględni liczbę błędów ortograficznych, które 

uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 

2 pkt Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.  (dyslektycy – 2 błędy) 

1 pkt 2–3 błędy ortograficzne. (dyslektycy – 3-4 błędy) 

0 pkt 4 lub więcej błędów ortograficznych. (dyslektycy – 5 i więcej błędów ortograficznych) 

 

8. Interpunkcja 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel uwzględni 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, nauczyciel oceni ją na 0 pkt. 

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

w poleceniu, za całą wypowiedź przyznaje się 0 pkt. 

3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, oceni się ją na 0 pkt. 

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

0 pkt w każdym kryterium. 

5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej (klasy VII-VIII), jest oceniana wyłącznie w kryteriach: 

realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich 

i kulturowych. W pozostałych kryteriach przyznaje się 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 uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady oceniania krótkiej odpowiedzi – forma użytkowa 

 

2 pkt występują wszystkie niezbędne elementy formy oraz podano 2 argumenty, którymi zostaną 

przekonani adresaci 

wypowiedź poprawna pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym 

1 pkt występują niezbędne elementy formy (brak 1) oraz podano 2 argument, którymi zostaną 

przekonani adresaci 

wypowiedź poprawna pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym ( 1 błąd) 

0 pkt treść niezgodna z poleceniem ALBO uwzględniono tylko 3 elementy dotyczące 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). 

 


