
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego w klasach Technikum  
(z uwzględnieniem Podstawy Programowej, standardów wymagań i 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania) 
 

I. W ocenie osiągnięć uczniów brane są pod uwagę: 
1. Wiadomości : 

- stopień rozumienia i zapamiętywania zdobytej wiedzy, 
- znajomość terminologii, pojęć, zagadnień historycznoliterackich oraz problemów 

związanych z omawianymi tekstami literackimi. 
 
2. Umiejętności (zakres w jakim uczniowie potrafią wykorzystać w praktyce zdobytą 

wiedzę) – udział w dyskusjach na lekcjach, formułowanie sądów, argumentacja , 
zadawanie pytań, wyciąganie wniosków, kojarzenie pojęć, obrona własnego zdania oraz 
stosowanie pojęć z zakresu nauki języka polskiego. Ocenie podlegają również 
umiejętności korzystania ze środków dydaktycznych: podręczników, słowników, 
encyklopedii, prasy. 

 
3. Obowiązkowość i systematyczność w pracy np. odrabianie prac domowych, 

przygotowanie do lekcji,  pod względem merytorycznym (znajomość treści lektur), 
szybkość w nadrabianiu zaległości, spowodowanych nieobecnością  w szkole oraz 
poprawą ocen niedostatecznych (jeżeli takie się zdarzają). 

 
II. Metody, formy kontroli i oceny wyników z nauczania: 

1. Metody pisemne: 
· Dyktanda ortograficzne, 
· Krótkie „kartkówki” składające się z kilku pytań  (bez wcześniejszej zapowiedzi) 
· Godzinne sprawdziany zawierające pytania problemowe 
· Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem 
· Wypracowania klasowe sprawdzające znajomość  treści lektur    

2. Metody ustne: 
· odpowiedzi ustne pod kątem sprawdzenia wiadomości dotyczących omawianych 

tekstów literackich (kontroli podlega wiedza uczniów  z 4-3 lekcji wstecz) 
3. Ocenie podlegają również:  

· prace domowe, 
· udział w dyskusjach na lekcji,  
· aktywność na lekcji (4 plusy = ocena bardzo dobra), 
· wykonywanie prac dodatkowych (np. referaty) 

 
     III. Częstotliwość oceniania: 

· Odpowiedź ustna – przynajmniej raz w semestrze 
· Godzinne sprawdziany pisemne zapowiedziane tydzień wcześniej – dwa w semestrze 
· Wypracowania  (2-3 w semestrze) 
· Testy- czytanie ze zrozumieniem (1-2 w semestrze) 
 

IV. Sposób oceniania ucznia: 
Uczniowie są oceniani według tradycyjnej skali ocen tj. od 1 do 6. Dodatkowo wprowadzone są 
tzw. „plusy” za aktywność na lekcji – 4 „plusy” składają się na ocenę bardzo dobrą 
z aktywności, a  4 „minusy” na ocenę niedostateczną. 
 



 
V. Zasady oceniania uczniów: 

a) oceny cząstkowe mają różną wagę – najbardziej znaczące i wpływające na ocenę 
końcową z przedmiotu to: wypracowania klasowe, odpowiedzi ustne (waga najwyższa),  
sprawdziany pisemne, (aby otrzymać pozytywną ocenę na koniec semestru lub roku, 
należy  uzyskać co najmniej cztery pozytywne oceny cząstkowe) 

b) w stosunku do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obniża się wymagania 
w następujący sposób: 

· uczniowie mający opinię poradni psychologiczno pedagogicznej zawierającą 
informację o dysgrafii lub dysleksji nie otrzymują oceny z dyktanda, 

· przy ocenie wypowiedzi pisemnych ww. uczniów, nauczyciel bierze pod uwagę 
przede wszystkim wartość merytoryczną wypowiedzi oraz jej formę językową, nie 
bierze pod uwagę czytelności i estetyki pisma (dalej patrz pkt.VII) 

c) ulgi dla uczniów – uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnej: 
· każdorazowo po dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą 

(przynajmniej nieobecność  tygodniowa) 
· bez podania przyczyny 2 razy w semestrze (ulga ta nie przysługuje uczniom w czasie 

zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych). 
d) średnia ocen z i- dziennika nie jest wyznacznikiem ostatecznej oceny z przedmiotu, 

tylko decyduje o tym nauczyciel 
 

VI. Ustalenia zawarte pomiędzy uczniami a nauczycielem, które nie są sprzeczne z 
przepisami: 
a) uczeń z tzw. „szczęśliwym numerkiem” może być zwolniony w tym dniu z 

niezapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych oraz ocenianych odpowiedzi ustnych;  
b) uczniowi, który zostanie „przyłapany” na oszukiwaniu (ściąganie ze ściągi, telefonu 

komórkowego, odpisywanie od kolegi, rozmowa z kolegą i inne), praca zostaje 
odebrana i otrzymuje on ocenę niedostateczną.  

c) uczeń systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, gromadzi materiały z lekcji; 
posiada podręcznik.  

d) sprawdziany oraz prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i są obowiązkowe dla każdego ucznia;  

e) uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej z przyczyn usprawiedliwionych 
powinien go napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; termin ustala 
nauczyciel z uczniem, a w przypadku jego niedotrzymania uczeń powinien napisać 
zaległą pracę na wezwanie nauczyciela; odmowa napisania pracy lub nieobecność 
nieusprawiedliwiona jest podstawą do wstawienia cząstkowej oceny niedostatecznej;  

f) uczeń może jeden raz poprawiać ocenę z pracy obowiązkowej; poprawa powinna się 
odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania sprawdzonej pracy; 8) kartkówki 
obejmują materiał z trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane; ocen z 
kartkówek nie poprawia się;  

g) brak notatek podawanych przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego może być 
podstawą do wstawienia cząstkowej oceny niedostatecznej;  

h) ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, 
zachowując ich hierarchię (najwyższą wagę przypisuje się ocenom z odpowiedzi ustnej 
i  prac pisemnych obejmujących szerszy zakres materiału) 



VII. Dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia: 
A. Nauczyciel : 

· bierze pod uwagę wolniejsze tempo pracy, trudności w pisaniu i czytaniu,  utrwala 
znajomość zasad ortograficznych oraz umiejętność stosowania reguł w praktyce,  
umożliwia  korzystanie ze słownika ortograficznego, 

· zmniejsza stopień trudności i obszerności zadań,  dzieli  materiał na mniejsze partie, 
wyznaczając czas na ich opanowanie ( w zależności od dysfunkcji ucznia) 

· odpytywanie,  formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji 
powołujących się na prostsze  przykłady,   

· docenia każdy sukces ucznia 
B. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych (dysleksja, dysgrafia):  

· nie wymaga się, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst,  
· daje się więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaga się w ich 
zrozumieniu, 

· pozwala się na korzystanie z książek w formie audio- booków, uwzględniając 
trudności w rozumieniu treści  

· nie obniża się ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach 
· sprawdza się, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w przypadku trudności z 

odczytaniem pracy odpytuje  się ucznia ustnie, pozwala się na wykonywanie prac na 
komputerze.  

C. Dostosowanie wymagań programowych do możliwości ucznia zdolnego : 
a) indywidualne formy pracy na lekcji, zadań domowych, kryteriów oceniania, 
b) umożliwienie poszerzania wiedzy o treści wykraczające poza podstawę 

programową, umożliwienie korzystania z różnych form rozwoju zainteresowań, 
c) przygotowanie do konfrontacji posiadanej wiedzy z wymaganiami konkursowymi, 

(zachęcanie do udziału w konkursach), 
d) zwiększenie wymagań edukacyjnych i przydzielanie trudniejszych zadań podczas 

pracy grupowej lub indywidualnej, 
e) stwarzanie sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności, lub prac 

dodatkowych, 
f) różnicowanie stopnia trudności prac klasowych i domowych, 
g) przydzielanie specjalnych ról np. asystenta, lidera, organizacja konkursów 

szkolnych,  przygotowanie projektu, czyli dłuższej formy umożliwiającej 
przeprowadzenie badan i analizy ciekawego zadania.  

 
VIII. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania, 
koniecznych do dalszego kształcenia, 

b) wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie 
ma podręcznika, nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

c) celowo opuszcza zajęcia z języka polskiego.  
2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 
braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych 
w podstawie programowej,  

c) streszcza główne wątki utworów literackich,  
d) rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne,  



e) wypowiada się w sposób komunikatywny, 
f) wypowiedzi mają charakter odtwórczy,  
g) podejmuje próby interpretacji utworów na poziomie dosłownym,  
h) w wypowiedziach pisemnych zachowuje komunikatywność i zna zasady ortograficzne.  

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
a) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia,  
b) streszcza i opowiada odtwórczo poznane teksty oraz konstruuje plan,  
c) opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,  
d) określa tematykę i problematykę omówionych utworów,  
e) charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, 
f) kojarzy twórców utworów z właściwą epoką literacką,  
g) konstruuje podstawowe formy użytkowe wypowiedzi,  
h) w wypowiedziach pisemnych zachowuje poprawność językową i ortograficzną.  

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
b) posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach typowych, 
c) porównuje postawy bohaterów odwołując się do utworów literackich,  
d) dokonuje analizy typowego dla epoki i autora tekstu literackiego, 
e) formułuje wnioski, uogólnienia, argumenty, prezentując swój punkt widzenia,  
f) ocenia bohaterów literackich,  
g) komponuje dłuższe, zwarte, uporządkowane, poprawne stylistycznie, językowo i 

ortograficznie wypowiedzi.  
5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
b) zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach 

problemowych, 
c) sprawnie wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła,  
d) wskazuje na związki danego utworu z życiem narodu,  
e) samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

materiały z różnych źródeł dotyczące literatury,  
f) dba o poprawność językową, stylistyczną, interpunkcyjną i ortograficzną wypowiedzi,  
g) wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną. 

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi  to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  
a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu,  
b) prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego,  
c) wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystując sądy badaczy 

literatury 
d) jest laureatem lub finalistą konkursów powiązanych z językiem polskim (gramatycznych 

bądź literackich) 
 
Ocena wystawiana uczniowi jest wyłącznie informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności 
oraz o jakości jego pracy. Tak traktowana daje  uczniowi świadomość odpowiedzialności za 
własne uczenie się, a także pomaga w osiągnięciu dojrzałości.  
 



Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego w Branżowej Szkole I 
stopnia od roku szkolnego 2019/2020 

 
I. Wymagania ogólne – cele edukacyjne przedmiotu: 
 a) odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji (uczeń rozumie teksty słowne 
i pisemne o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze tekstu; dostrzega w 
wypowiedzi zabiegi językowe; ma świadomość kryteriów poprawności językowej),  
b) analiza i interpretacja tekstów kultury ( uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu 
poetyki; w interpretacji tekstu kultury wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich może on być 
odczytywany; poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin; odczytuje 
rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji), 
 c) tworzenie wypowiedzi ( uczeń buduje wypowiedzi o przeciętnym stopniu złożoności; stosuje w 
nich podstawowe zasady logiki i retoryki; ma świadomość własnej kompetencji językowej). 
II. Formy pracy podlegające ocenie :  

· odpowiedzi ustne (praca na lekcji) , kartkówki,  prace pisemne- sprawdziany,  testy 
badające zrozumienie czytanego tekstu (testy wyboru, uzupełnień);,  zadania domowe, 
dyktanda,  aktywność na lekcjach,  prowadzenie zeszytu przedmiotowego .  

· nauczyciel może oceniać ucznia stosując system punktowy za pomocą znaków  „+”  i  „-” 
bdb ++++ 
db +++- 
dst ++-- 
dop +--- 
nast  ---- 
Po zebraniu przez ucznia  kolejnych  czterech znaków, nauczyciel wpisuje ocenę za 
aktywność do dziennika. 

III. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 
1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem nauczania, 
koniecznych do dalszego kształcenia, 

b) wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie 
ma podręcznika, nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu, 

c) celowo opuszcza zajęcia z języka polskiego.  
2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale 
braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia, 

b) przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych 
w podstawie programowej,  

c) streszcza główne wątki utworów literackich,  
d) rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne,  
e) wypowiada się w sposób komunikatywny, 
f) wypowiedzi mają charakter odtwórczy,  
g) podejmuje próby interpretacji utworów na poziomie dosłownym,  
h) w wypowiedziach pisemnych zachowuje komunikatywność i zna zasady ortograficzne.  

3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto: 
a) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone programem, 

które są konieczne do dalszego kształcenia,  
b) streszcza i opowiada odtwórczo poznane teksty oraz konstruuje plan,  
c) opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,  
d) określa tematykę i problematykę omówionych utworów,  



e) charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów, 
f) kojarzy twórców utworów z właściwą epoką literacką,  
g) konstruuje podstawowe formy użytkowe wypowiedzi,  
h) w wypowiedziach pisemnych zachowuje poprawność językową i ortograficzną.  

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:  
a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,  
b) posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach typowych, 
c) porównuje postawy bohaterów odwołując się do utworów literackich,  
d) dokonuje analizy typowego dla epoki i autora tekstu literackiego, 
e) formułuje wnioski, uogólnienia, argumenty, prezentując swój punkt widzenia,  
f) ocenia bohaterów literackich,  
g) komponuje dłuższe, zwarte, uporządkowane, poprawne stylistycznie, językowo 

i ortograficznie wypowiedzi.  
5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

a) opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, 
b) zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach 

problemowych, 
c) sprawnie wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła,  
d) wskazuje na związki danego utworu z życiem narodu,  
e) samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

materiały z różnych źródeł dotyczące literatury,  
f) dba o poprawność językową, stylistyczną, interpunkcyjną i ortograficzną wypowiedzi,  
g) wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną. 

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który potrafi  to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:  
a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu,  
b) prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego,  
c) wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystując sądy badaczy 

literatury, 
d) jest laureatem lub finalistą konkursów powiązanych z językiem polskim (gramatycznych 

bądź . 
 
Ocena wystawiana uczniowi jest wyłącznie informacją o jego stanie wiedzy i umiejętności 
oraz o jakości jego pracy. Tak traktowana daje  uczniowi świadomość odpowiedzialności za 
własne uczenie się, a także pomaga  w osiągnięciu dojrzałości. 
 
IV. Ocena uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odnosi się do: 

· aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, 
· wkładu pracy,  
· zaangażowania, 
· samodzielności w wykonywanych działaniach,  
· poziomu umiejętności,  
· motywacji do pracy, 
· systematyczności, 
· postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. 
· konieczności zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, a temu sprzyjają stałość i jasność reguł 

obowiązujących w szkole i klasie. 
 


