
 

ZAŁĄCZNIKI DO  USTALONYCH  KRYTERIÓW  OCENIANIA 
 

1. Jakimi metodami sprawdzane są umiejętności uczniów? Są to następujące metody: 

• 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 

 

2. Jak informujemy o wymaganiach? 

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznali uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi; 

kryteriami oceniania; ilością prac literackich pisanych w klasie; ilością sprawdzianów gramatycznych i 

ortograficznych. Uczniowie zostali poinformowani, jakie są szczegółowe kryteria oceniania dyktand i jaki 

jest stosowany procentowy przelicznik przy sprawdzaniu umiejętności ucznia. Powyższe informacje zostały 

potwierdzone odpowiednim zapisem w dziennikach lekcyjnych. 

 

3. Jak informujemy rodziców o postępach uczniów? 

Rodzice o postępach uczniów są informowani w czasie rozmowy z nauczycielem. Wszystkie prace uczniów 



wykonane w klasie są przechowywane w teczkach i służą do informacji o postępach uczniów. 

 

 

 

Zasady oceniania dłuższej formy wypowiedzi 

 

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 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 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).  

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 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.:  

 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, tj. 

zróżnicowana składnia; zróżnicowana 

leksyka, w tym np. bogata frazeologia, 

precyzyjne słownictwo; umożliwiające 

pełną i swobodną realizację tematu. 

4 p. 3p. 2p. 1p. 0p. 

Zadowalający zakres środków językowych, 

tzn. składnia i leksyka stosowne / 

odpowiednie do realizacji tematu. 

3 p. 2p. 1p. 0p. 0p. 

Wąski zakres środków językowych, tzn. 

składnia i leksyka proste / ograniczone, 

utrudniające realizację tematu 

2 p. 1p. 0p. 0p. 0p. 

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 

0 pkt. - 4 lub więcej błędów ortograficznych 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

2 pkt. – Nie więcej niż 3 błędy ortograficzne 

1 pkt – 4–6 błędów ortograficznych 

0 pkt. - 7 lub więcej błędów ortograficznych 

 

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 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

1 pkt – Nie więcej niż 7 błędów interpunkcyjnych 

0 pkt. - 8 lub więcej błędów interpunkcyjnych 

 

 

 

 

 



Skala  

Celujący -    20p. 

Bardzo dobry -   18-19p. 

Dobry -           15-17p. 

Dostateczny -    10-14p. 

Dopuszczający - 6-9p. 

Niedostateczny - 0-5p. 
 


