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1. Formy sprawdzania osiągnieć 

 

Forma/waga 

ocen 

Zapis w 

dzienniku 

lekcyjnym  

Częstotliwość  Inne uwagi  

Dłuższa 

praca 

pisemna na 

lekcji i w 

domu /3 

czerwony 

(crimson)  

cyfra  

w zależności 

od potrzeb 

obejmuje jedną lub dwie 

jednostki lekcyjne; jest to 

pisemna praca klasowa lub 

domowa (oceniana kryterialnie); 

Krótsza 

praca 

pisemna na 

lekcji/ 3 

jasnoczerwony 

(lightsalmon) 

cyfra 

w zależności 

od potrzeb 

obejmuje jeden temat;  

np.: streszczenie, analiza 

lub interpretacja dzieła 

literackiego, może to być test 

czytania ze zrozumieniem; 

Sprawdzian / 

3 

czerwony (red)  

cyfra  

do czterech razy 

w semestrze  

pisemne, zapowiedziane tydzień 

wcześniej sprawdzenie 

wiadomości  

i umiejętności; obejmuje większy 

zakres materiału – w czasie 

jednej lub dwóch jednostek 

lekcyjnych; uczeń nieobecny 

na sprawdzianie ma obowiązek 

napisać go w terminie dwóch 

tygodni, niedopełnienie tego 

obowiązku jest równoważne 

z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. Sprawdzian 

może obejmować wiedzę  

o literaturze, jak również wiedzę 

o języku; 

Kartkówka / 

2 

zielony 

(limegreen)  

cyfra  

w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych 

klasy, nawet na 

każdej lekcji  

pisemne niezapowiedziane lub 

zapowiedziane sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności, 

obejmuje materiał z ostatnich 

trzech lekcji uczeń nieobecny 

na kartkówce nie ma obowiązku 

jej napisania; 



2 

 

Dyktando / 2 fioletowy 

(mediummorchid) 

cyfra 

w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych  

zapowiedziane 

lub niezapowiedziane, uczeń 

nieobecny nie ma obowiązku 

napisania go, trwa do 15 minut, 

obejmuje materiał realizowany na 

danym etapie nauki; 

Odpowiedź 

ustna / 2 

niebieski (blue)  

cyfra  

w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych  

zasadniczo obejmuje materiał 

trzech ostatnich lekcji (nauczyciel 

ma prawo sprawdzić podstawową 

wiedzę, którą uczeń opanował na 

wcześniejszych etapach edukacji; 

Lektura – 

sprawdzian / 

3 

głęboki róż (deep 

pink)  

cyfra  

w zależności 

od realizacji 

podstawy 

programowej 

i wymagań 

egzaminacyjnych  

zapowiedziane sprawdzenie 

znajomości lektury, którą uczeń 

miał obowiązek przeczytać 

w domu; 

obejmuje także zadania 

interpretacyjne i wszystkie 

zagadnienia pojawiające się 

na lekcjach podczas omawiania 

lektury; 

Aktywność / 

1 

złoty (gold)  

cyfra 

codziennie  ocena codziennej pracy  

na lekcji oraz związana 

z podejmowaniem przez ucznia 

dodatkowych zadań (czynne 

współtworzenie lekcji, udział 

w konkursach, itp.); 

Zadanie 

domowe/1  

niebieskoszary 

(darkseagreen) 

cyfra 

codziennie  ocena pracy zadawanej uczniowi 

do wykonania  

w domu (może być w formie 

ustnej, a także i pisemnej); 

Diagnoza / 3 szary (darkgray)  

cyfra 

1x w semestrze  ocena sprawdzająca poziom 

wiedzy, jaką  

opanował uczeń w okresie dwóch 

semestrów. Pierwsza diagnoza – 

nie jest oceniana, za drugą – 

uczeń otrzymuje ocenę; 

Recytacja / 2 bladofioletowy 

(gainsboro) 

w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych 

pamięciowe przedstawienie 

utworu literackiego bądź jego 

fragmentu (wraz z jego 

interpretacją głosową); 

Zadanie 

dodatkowe / 

2 

bladoróżowy 

(blanchedalmond) 

w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych 

praca dodatkowa zadawana 

uczniowi do wykonania  

w domu; 

Prezentacja / 

1 

beż (beige) w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych 

przedstawienie określonych treści 

w formie referatu; 

Zeszyt / 1 gold w zależności 

od potrzeb 

edukacyjnych 

Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego jest 

obowiązkowe i może podlegać 

ocenie; 

Konkurs / 1 azure W zależności od 

konkursu 
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2. Ustalenia szczegółowe:  

 

1. Prace klasowe, testy czytania ze zrozumieniem, sprawdziany wiadomości, 

sprawdziany ze znajomości lektury są̨ obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń́ nie może ich napisać́ w wyznaczonym terminie, to powinien to uczynić w 

innym, uzgodnionym wcześniej  

z nauczycielem. Jeżeli nieobecność́ ucznia na lekcji nie została usprawiedliwiona lub 

trwa krócej niż tydzień, uczeń pisze tego typu pracę na najbliższej lekcji języka 

polskiego.  

 

2. Czytanie lektur jest obowiązkowe , a ocena znajomości ich treści ma tę samą wagę̨ , co 

oceny z pozostałych sprawdzianów. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny 

negatywnej ze znajomości treści lektury.  

 

 

3. Opis wymagań: 

 

A. PRACE PISEMNE 
 

Dłuższe prace pisemne (domowe i klasowe) w LO i Gim i SP - rozumiane jako praca 

argumentacyjna oraz testy czytania ze zrozumieniem oceniane są według kryteriów 

oceniania obowiązujących na egzaminie na koniec szkoły podstawowej/gimnazjalnym/ 

maturalnym (odpowiednio dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego), które zapisane są 

w Informatorach CKE . Nauczyciel pod każdą̨ pisemną wypowiedzią̨ argumentacyjną ma 

obowiązek napisania zwięzłej informacji na jej temat (zgodnie z zasadami oceniania 

kształtującego; zarówno o pozytywnych cechach pracy, jak i tych, nad którymi należy 

pracować). 

 

B. ODPOWIEDZI USTNE 
 

Przez odpowiedzi ustne rozumie się:  

 odpowiedź na lekcji w związku z realizacją bieżącego materiału,  

 odpowiedź ustna zgodna z zasadami egzaminu maturalnego z języka polskiego  

 

Wypowiedzi ustne uczniów oceniane są̨ w trakcie zajęć. Nauczyciel zobowiązany jest do 

udzielenia krótkiej informacji zwrotnej na temat wypowiedzi ucznia.  

 

C.LEKTURA-SPRAWDZIAN 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu ze znajomości lektury odbywa się̨ przed przystąpieniem do 

omawiania dzieła lub po jego omówieniu w celu utrwalenia wiadomości i ma przeciwdziałać 

zaznajamianiu się̨  

z utworem z rozlicznych streszczeń. Liczba sprawdzianów ze znajomości lektur w danym 

semestrze jest uzależniona od zakresu materiału realizowanego w danej klasie.  

 

D. KARTKÓWKA 

 

Kartkówki z bieżącego materiału mogą̨ dotyczyć rozumienia analizowanych pojęć, haseł 

programowych, tez interpretacyjnych dzieła, znajomości życiorysu twórcy lub tym 

podobnych. Obejmują̨ materiał z trzech ostatnich zrealizowanych zagadnień (nie musi to 

oznaczać́ trzech ostatnich lekcji).  
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 ocenie podlega ich wartość merytoryczna 

 dopuszcza się̨ np.: „kartkówkę̨” ze znajomości niewielkich cytatów – istotnych dla 

rozumienia treści dzieła.  

 

E. AKTYWNOŚĆ 
 

Ocenę̨ za aktywność otrzymuje uczeń, który:  

 wnosi nowe informacje ściśle związane z omawianym tematem, przez co wzbogaca 

treść lekcji (np.: prezentuje wiedzę wynikającą z jego zainteresowań i umiejętności),  

 wskazuje kierunek interpretacyjny właściwy danemu tekstowi literackiemu, potrafi 

stawiać kontrowersyjne tezy lub nie godzi się̨ z tezą zaproponowaną,  

 żywo docieka omawianych treści, zadaje pytania, sugeruje dodatkowy kierunek 

interpretacji, oczekuje potwierdzenia trafności lub nietrafności swoich sadów, opinii,  

 wyciąga trafne wnioski, sprawnie syntetyzuje lub uogólnia omawiany materiał,  

 wypowiada się̨, zachowując reguły poprawności językowej i stosowność stylu,  

 bierze udział w dyskusji, prezentuje własne opinie i sądy, potrafi je uzasadnić, a nawet 

bronić, przestrzega wszelkich zasad kulturalnego i etycznego dyskutowania,  

 uczestniczy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, 

 angażuje się̨ w realizację projektów przedmiotowych i interdyscyplinarnych na terenie 

szkoły  

i poza nią. 

 

F. ZESZYT:  
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i może podlegać ocenie. 

 

G. INNE 

 zadania domowe wymagające dłuższych form wypowiedzi pisemnych, zadawane są̨  

z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń, który w terminie nie odda pracy, otrzymuje 

ocenę̨ niedostateczną. Może ją poprawić, przynosząc pracę na najbliższą lekcję języka 

polskiego. Również uczniowie, którzy otrzymali ocenę̨ niedostateczną z zadania 

domowego oddanego  

w terminie, mogą̨ ją poprawić w terminie tygodnia od dnia otrzymania oceny; 

 nauczyciel może żądać ustnej odpowiedzi ucznia na każdej lekcji, z wyjątkiem 

sytuacji określonych w WSO; 

 we wszystkich formach sprawdzania wiadomości nauczyciel ocenia: stronę językową 

(stylistykę, język, ortografię i interpunkcję – zgodnie z kryteriami oceniania), kulturę 

wypowiedzi oraz estetykę pracy (z uwzględnieniem orzeczeń z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej); 

 nauczyciel może ocenić całościowo zeszyt przedmiotowy (braki w notatkach, brak 

zaległego zadania domowego, nieestetyczne prowadzenie – predestynowane do oceny 

niedostatecznej); 

 dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie (przy sprawdzaniu 

obecności lub na kartce podanej nauczycielowi przed właściwym rozpoczęciem 

lekcji). Nieprzygotowania nie można zgłaszać na lekcjach powtórzeniowych oraz 

objętych sprawdzianem, a także podczas zaliczeń lektur; 

 pięć plusów za aktywność równa się ocenie bardzo dobrej. Sześć – ocenie celującej; 

 nie funkcjonują minusy; 

 praca – plagiat oceniona na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy; 

 uczeń korzystający z niedozwolonych pomocy (np. Internet w telefonie komórkowym) 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy; 

 uczeń powinien otrzymać co najmniej 5 ocen w semestrze (w SP, w Gim i w LO – 

pp),  
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a w klasie humanistycznej, na poziomie rozszerzonym – 8 ocen. Jednakże z przyczyn 

niezależnych od nauczyciela (choroba ucznia lub nauczyciela, udział w wymianie 

międzynarodowej i inne obiektywne przyczyny) liczba ocen może być mniejsza. 

 uczeń ma obowiązek posiadania tekstów literackich w formie książkowej, a nie 

elektronicznej. 

 


