
Wymagania edukacyjne z języka polskiego 

1. Suma punktów uzyskanych przez ucznia z prac pisemnych (testy, prace klasowe, 
kontrolne i kartkówki) jest przeliczana jest na stopień szkolny według następujących 
kryteriów: 

•mniej niż40% możliwych do uzyskania punktów - ocena: nd  
•od 40% do mniej niż50% - ocena: dop  
•od 50% do mniej niż65% - ocena: dst  
•od 65% do mniej niż70% - ocena: + dst  
•od 70% do mniej niż85% - ocena: db  
•od 85% do mniej niż 90% - ocena:+ db  
•od 90% do mniej niż 00% - ocena: bd  

•100% - ocena cel  
2. Ocena celująca: zainteresowanie ucznia przedmiotem wykracza poza program, czyta 

dodatkowe lektury, czasopisma literackie, uczestniczy w życiu kulturalnym, bierze 
udział w konkursach polonistycznych, współpracuje z gazetką szkolną itp. Wykazuje 
się wysoką sprawnością językową w mowie i w piśmie, oryginalnością myślenia, 
dojrzałością interpretacyjną, aktywnością na lekcji, przekonująco broni swojego 
stanowiska, przywołując konteksty literackie, filozoficzne, historyczne, przestrzega 
zasad etykiety językowej, posługuje się terminologią specjalistyczną, nie popełnia 
błędów rzeczowych. 
Ocena bardzo dobra: uczeń bardzo dobrze opanował materiał obowiązkowy, czyta 
wszystkie lektury, jest aktywny na lekcji, ma wysoką sprawność językową w mowie  
i piśmie, cechuje go kultura języka, bogate słownictwo, umie hierarchizować 
argumenty, nie popełnia błędów rzeczowych. 
Ocena dobra: uczeń poprawnie opanował materiał obowiązkowy, przeczytał 
większość lektur szkolnych, potrafi samodzielnie analizować tekst literacki, nie 
popełnia błędów rzeczowych, zdarzają mu się drobne usterki językowe, stara się być 
aktywny na lekcji, jest pracowity i solidny. 
Ocena dostateczna: uczeń zamiast części lektur czyta ich streszczenie, pracuje 
odtwórczo, sporadycznie bierze udział w lekcji, ma przeciętną sprawność językową, 
słabszy styl (powtórzenia), popełnia nieliczne usterki merytoryczne, pisze  
i wypowiada się schematycznie, czasami nie odrabia zadań domowych. 
Ocena dopuszczająca: uczeń tylko częściowo opanował materiał obowiązkowy, nie 
pracuje systematycznie, jest pasywny na zajęciach, nie czyta lektur szkolnych tylko 
ich streszczenia, często nie odrabia zadań domowych, ma ubogie słownictwo, 
wypowiada się chaotycznie. 
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował minimum programowego na ocenę 
dopuszczającą, wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, nie poprawia 
negatywnych ocen cząstkowych, unika zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie nosi 
podręcznika i zeszytu, nie bierze udziału w lekcji, wypowiada się w sposób mało 
komunikatywny, popełnia kardynalne błędy rzeczowe, pracuje niesamodzielnie 
(ściąganie). 


