
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

z języka polskiego 

 

dla klasy VII 
 

 

Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej 

 

w Stawkach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anna Stanek 
 

Kamila Kurnatowska 
 

Danuta Olejnik 
 

 
 
 
 

 



           Wymagania edukacyjne formułowane są zgodnie z: 
 

• nową podstawą programową nauczania j. polskiego w szkole podstawowej  

z dnia 23 grudnia 2008 r.  

• programem nauczania „Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka 

polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej” zgodnym z założeniami podstawy 

programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 

2017 r. 
 

• Statutem szkoły w Stawkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 
 

1. Na lekcjach języka polskiego oceniane będą:  
• wypowiedzi ustne,  
• prace pisemne,  
• technika czytania,  
• stopień rozumienia czytanego tekstu,  
• sposoby wygłaszania tekstów z pamięci,  
• odbiór różnych tekstów kultury,  
• umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne,  
• wiadomości i umiejętności z nauki o języku,  
• udział w konkursach literackich,  
• zaangażowanie i wkład pracy ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 
         2. Formy pracy ucznia podlegające ocenianiu: 

• sprawdziany umiejętności ucznia w zakresie pisania,  stosowania norm gramatycznych, 

ortograficznych, stosowania różnych form wypowiedzi i odpowiedniego doboru środków 

językowych, 

• sprawdziany i dyktanda - sprawdzające stopień opanowania większej partii materiału, 

• sprawność ucznia w zakresie: rozumowania, wnioskowania, pisania, stosowania norm 

gramatycznych i ortograficznych, 

• kartkówki - pisemna forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwająca nie dłużej niż 15 

minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana, to obejmuje materiał programowy  

z ostatniej lekcji,  a jeśli zapowiedziana -  może obejmować szerszy zakres materiału, 

wskazany przez nauczyciela;  

• aktywność na lekcji - sprawdzająca zaangażowanie, umiejętność wnioskowania, 

rozwiązywania zadań problemowych umiejętność pracy z tekstem literackim, 

• odpowiedź ustna - sprawdzająca poziom opanowania bieżącego materiału, logikę 

wypowiedzi, umiejętność właściwego posługiwania się językiem polskim, 

• prace wykonane w grupie - sprawdzające umiejętność współpracy w grupie, wkład 

pracy własnej w pracę grupy, umiejętność wyszukiwania informacji i dokonywanie 

ich selekcji, wykorzystanie różnorodnych pomocy 

• zadania domowe - oceniane za wkład pracy, oryginalność, staranność, samodzielność, 

systematyczność, przygotowanie do lekcji, 

• referaty i inne prace podjęte i przygotowane samodzielnie przez ucznia. 
 
         3. Tryb ustalania ocen (sprawdziany) 
          

 Skala ocen: 

Celujący  - 98 - 100 % maksymalnej liczby punktów, 

bardzo dobry  - 91 - 97 % maksymalnej liczby punktów, 

dobry - 76 - 90 % maksymalnej liczby punktów, 

dostateczny - 51 - 75 % maksymalnej liczby punktów, 

dopuszczający          - 33 - 50 % maksymalnej liczby punktów, 

niedostateczny – mniej niż 33 % maksymalnej liczby punktów. 
 

4. Metody i narzędzia oceniania 

 

a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem, intonacją, modulowaniem 

głosu, odpowiednim tempem  
b) formy ustne:  
- dialog, streszczenie, odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemu, 

recytacja, wypowiedzi na forum klasy,  
c) formy pisemne:  



            -            sprawdziany o tematyce związanej z lekturą, filmami, przedstawieniami  teatralnymi, 

widowiskami telewizyjnymi, z życiem ucznia i jego środowiskiem,  
- sprawdziany – testy sprawdzające wiadomości i umiejętności, 

- kartkówki ze znajomości treści lektur,  

               -      kartkówki – obejmujące materiał opracowany na nie więcej niż trzech ostatnich lekcjach,  
- prace domowe, zadania wykonywane w zeszycie ćwiczeń, 

- wypowiedzi pisemne na lekcji, 

- dyktanda, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

d) inne formy: 

- praca w grupie, 

- wytwory pracy ucznia, 

- zadania dodatkowe, np. gazetki, projekty długoterminowe, 

- reprezentowanie szkoły na konkursach, 

- udział w uroczystościach szkolnych, 

 

e) ocenianie wspomagające: 
 

plus (+) uczeń może otrzymać za: 

- aktywność na lekcji, 

 - prace domowe o małym stopniu trudności, 

- pracę w grupie, 

- przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny, 

- inne formy aktywności. 

 

Minus (-) uczeń może otrzymać za: 

- brak pracy domowej, 

- brak zeszytu przedmiotowego z pracą domową lub innych środków dydaktycznych potrzebnych  

do lekcji (pod warunkiem zgłoszenia na początku lekcji), 

- niewłaściwą pracę w grupie, 

- brak zaangażowania na lekcji. 

 

Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy – ocenę niedostateczną; 

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco. 

 
Uwagi: 

 

2. Sprawdziany zapowiadane są co najmniej z tygodniowym       wyprzedzeniem i zapisywane  

w dzienniku lekcyjnym. 

3. Kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedzianymi formami kontroli. 

4. W ciągu półrocza przeprowadza się kilka sprawdzianów. Po sprawdzianie przewidziana jest 

lekcja poświęcona jego omówieniu i poprawie. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. 

6. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić w ciągu tygodnia                     od 

wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny 

otrzymane i poprawione w ciągu tygodnia. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń 

ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Każdą ocenę 

uzyskaną podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszej oceny 

 z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał ocenę wyższą, 

poprzednia nie jest uwzględniana. 

7. Jeżeli uczeń unika pisania sprawdzianów oraz pisania ich w wyznaczonym drugim terminie, 

nauczyciel ma prawo do sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności  

w formach i terminach wyznaczonych przez siebie. 

8. Uczeń, który nie uczestniczył w sprawdzianie w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany 

napisać go w ciągu jednego tygodnia od dnia powrotu do szkoły  

9. Dwa razy w ciągu trwania półrocza uczeń może zgłosić brak zadania domowego  

(nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, dyktand, sprawdzianów i  recytacji). 



10. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić i oddać kartkówki w ciągu tygodnia,   

a sprawdziany w ciągu  dwóch tygodni  (wyjątkiem jest choroba nauczyciela); jeśli nauczyciel 

nie dotrzyma terminu, oceny  nie mogą być wpisane. 

11. Nieodrobienie pracy domowej i trzykrotny brak zeszytu przedmiotowego jest podstawą do 

ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

12. Uczeń jest zobowiązany do odrobienia wszystkich zadanych ćwiczeń; pominięcie części pracy 

domowej równoznaczne jest z wpisaniem uczniowi braku zadania. 

 

 

1. Zasady informowania uczniów i rodziców o postępach w uczeniu się 

 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanej podstawy programowej oraz  

o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone 

 i ocenione prace klasowe oraz sprawdziany uczeń otrzymuje na lekcji poświęconej ich 

omówieniu  i poprawie, a jego rodzice otrzymują do wglądu podczas dyżurów 

nauczycielskich. 

 

4. Oceny są wg skali stopniowej: 1-6. 

 

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych. 

 

6. Kryteria oceniania obszarów aktywności 
 

 

a) wypowiedzi ustne: 
 

 

celujący 

Wypowiedź  ustna jest całkowicie poprawna pod względem językowo- 

stylistycznym i merytorycznym, poprawna pod względem kompozycyjnym. 

Temat wyczerpująco  zrealizowany, pełny   zakres wiadomości. 

Uczeń dokonuje uogólnień, wyraża własne sądy, ocenia. W wypowiedzi uwzględnia 

właściwe dla przyjętej  formy środki językowe,  posługuje się piękną polszczyzną. 

bardzo 
dobry 

Wypowiedź  ustna jest poprawna pod względem językowo-stylistycznym   

i merytorycznym o logicznym  układzie treści. Temat prawie   wyczerpująco 

zrealizowany. W  wypowiedzi  uwzględniane są właściwe dla  danej formy 

środki językowe. Uczeń  wyraża własne sądy,  uogólnienia, posługuje  się 

poprawną polszczyzną. 

dobry 

Wypowiedź  ustna jest całkowicie samodzielna,  poprawna pod  względem 

językowo-stylistycznym,  logicznym,  zawiera  większość  wymaganych 

wiadomości. Kompozycja schematyczna. Wydarzenia uporządkowane są 

zgodnie z chronologią lub informacje zgodnie z planem. Uczeń posługuje się 

poprawną polszczyzną. 

dostateczny 

Wypowiedź ustna budowana jest na ogół samodzielnie (z niewielkim 

ukierunkowaniem nauczyciela), z uwzględnieniem zasad poprawnościowych  

w zakresie budowy zdań i precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa. 

Zdarzają się uchybienia w układzie treści, np. brak wstępu lub zakończenia. 

Uczeń prezentuje w odpowiedzi ustnej podstawowy zakres wiadomości      

 i umiejętności. 



dopuszczający 
 

W wypowiedzi ustnej uczeń popełnia błędy merytoryczne i językowo-stylistyczne, 

ale samodzielnie lub z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione 

pytania. Opowiada o zdarzeniach, których sam był uczestnikiem, formułuje 

najprostsze formy wypowiedzi. Treści są nieuporządkowane. 

niedostateczny 

Wypowiedź ustna nie jest poprawna pod względem językowym  i rzeczowym.  
Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć na   pytania   

i sformułować dłuższej wypowiedzi.    
 
*) Przy ocenie zwraca się także uwagę na umiejętność zachowania się w sytuacji mówienia 

 

 

  
b) wypowiedzi pisemne: 

  
- przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę poziom merytoryczny, kompozycyjny  

i językowy (szczegółowe kryteria ustalane są przy każdej formie wypowiedzi, przy czym 

nauczyciel może stosować się do wytycznych OKE),  
- dłuższe wypowiedzi pisemne powinny zawierać krótką, pisemną informację  

o zaletach i wadach pracy (ocenianie kształtujące) albo ocenę lub punkty dotyczące 

poszczególnych kryteriów (ocenianie sumujące),  
- zadania otwarte na testach ocenia się według ustalonych kryteriów punktowych,  
- uczeń jest zobowiązany do poprawy błędów językowych, ortograficznych                

 i interpunkcyjnych we wskazanych przez nauczyciela wypowiedziach pisemnych. 

 

  
c) sprawdziany: 

 
szczegółowe kryteria ustalane są przy każdym sprawdzianie, zgodnie                      ze  

wskazówkami autorów programu nauczania i podręczników oraz wytycznymi OKE; 
  

d) dyktanda ortograficzne: 
 

- rodzaje błędów: 

 
         1 punkt – rz, ż, ó, u, ch, h, pisownia nie z czasownikiem, wielkie i  małe litery, 

 

         0, 5 punktu – nosówki, i, j, pisownia by, wyrażenia przyimkowe, pisownia   nie  z rzeczownikami, 

przymiotnikami, przysłówkami, liczebnikami  i zaimkami, użycie łącznika, 

                            

         0,25 punktu – zamiana głosek, nieprawidłowe przenoszenie wyrazów, brak litery,   

                           błędy interpunkcyjne: 

- kryteria oceny: 

0 pkt.   celujący 

1 pkt.   bardzo dobry 

       2 – 3 pkt. dobry 

       4 – 5 pkt. Dostateczny 

       6 –7 pkt. dopuszczający 

8 pkt.  niedostateczny  
e) recytacja: 

 

celujący Uczeń osiąga sukces w  konkursie recytatorskim  na terenie szkoły,  
gminy itd. Recytuje różnorodne utwory na lekcji, akademii szkolnej lub innej 

imprezie artystycznej, wykazując bardzo dobre opanowanie pamięciowe  



tekstu (brak błędów),  wyjątkową ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, 

uwzględniając intonację, oddając głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz 

barwą i siłą głosu.  

Każda recytacja wyjątkowo udana, piękna. 

 

bardzo dobry Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy, wykazując bardzo dobre 

opanowanie pamięciowe  tekstu (brak błędów),  właściwą ekspresję, 

pauzowanie, tempo i artykulację, uwzględniając intonację, próbując oddać 

głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz barwą i siłą głosu.  

 

dobry Uczeń  recytuje  wiersz   lub  fragment  prozy,  wykazując  dobre opanowanie   

pamięciowe   tekstu   (drobne   potknięcie),   z   ekspresją, artykulacją  

i tempem, próbując oddać nastrój utworu, zwracając uwagę na zabarwienie 

uczuciowe i natężenie głosu. 

dostateczny Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy ze zrozumieniem, z odpowiednią 

artykulacją i akcentem. Mogą pojawić się błędy. 

dopuszczający Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub fragment prozy. Opuszcza jednak 

wyrazy, zmienia ich kolejność używa innych słów lub nie opanował 

tekstu w całości. Nie zachowuje właściwego pauzowania, artykulacji. 

niedostateczny Uczeń nie opanował tekstu pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela  
nie jest w stanie odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy.   

 
f) czytanie: 

kryteria oceny głośnego czytania:  
 

celujący 

Uczeń biegle, bezbłędnie czyta nowy tekst, z  uwzględnieniem 

akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu. Poprawnie, wyraźnie 

i  wyraziście czyta różnorodne  teksty z  uwzględnieniem  celu 

(informacja, przeżycie, perswazja). 

 

bardzo Uczeń czyta tekst płynnie, wyraziście, stosując znaki prawidłowego 

dobry 
przestankowania, uwzględniając akcenty logiczne, właściwe tempo  

i rytm. 

dobry 

 

Uczeń czyta poznany wcześniej tekst płynnie,  wyraziście, stosując 

znak przestankowe, zachowując właściwe tempo i rytm. 

 

dostateczny 

 

Uczeń czyta poprawnie  poznany wcześniej tekst, stosując znaki 

przestankowe. Błędnie odczytuje trudniejsze wyrazy w nowym tekście. 

W większości uwzględnia zasady logicznego akcentowania. 

 

dopuszczający 

 

Uczeń czyta poprawnie  poznany wcześniej tekst, nie zachowując 

odpowiedniego tempa, logicznego przestankowania, błędnie odczytuje 

niektóre wyrazy. Technika głośnego czytania pozwala mu jednak        na 

zrozumienie tekstu. 



niedostateczny 

 

Uczeń nie opanował techniki głośnego czytania, nie rozumie czytanego 

tekstu, co uniemożliwia mu wykonywanie najprostszych zadań  

i ćwiczeń oraz samodzielne uczenie się. Uczeń  błędnie odczytuje 

większość wyrazów, nie stosuje logicznego przestankowania. 

 
 
 

g) zeszyt:  
- zeszyt jest sprawdzany co najmniej raz w roku przy okazji kontroli zadań 

domowych; ocenę wystawia się szczególnie w klasie IV; 

- uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek i prac domowych w zeszycie  

i ćwiczeniach za czas swojej nieobecności w szkole;  
- w przypadku niewłaściwego zapisu notatek lub pojawienia się dużej ilości 

rażących błędów ortograficznych nauczyciel może zlecić uczniowi przepisywanie 

wyznaczonych tekstów i zadań;  
- kryteria oceny zeszytu: 

 

celujący 

 

Zeszyt bardzo staranny, pełne notatki, brak błędów przy przepisywaniu  

z tablicy, duża estetyka; są wszystkie zadania domowe. 

 

bardzo 
dobry 

 

Zeszyt staranny, pełne notatki, są wszystkie zadania domowe. 

dobry 

 

Zeszyt staranny, pełne notatki, nieliczne błędy;  są wszystkie zadania 

domowe. 

 

dostateczny 

 

Zeszyt w miarę staranny, niewielkie braki w notatkach lub zadaniach 

domowych, błędy przy przepisywaniu z tablicy dość liczne. 

 

dopuszczający 

 

Zeszyt niestaranny, braki w notatkach i zadaniach domowych, liczne 

błędy przy przepisywaniu z tablicy. 

 

niedostateczny 

 

Brak zeszytu lub brak większości notatek i zadań domowych. 

 

 

h) zadania domowe: 
- obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych;  
- pracą domową mogą być dłuższe wypracowania, krótkie wypowiedzi pisemne, 

zadania związane z przygotowaniem do kolejnej lekcji, ćwiczenia, zaznaczanie cytatów, 

zgromadzenie materiałów, wykonanie prac plastycznych           i innych, czytanie tekstu;  
- nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane w dzienniku, może 

także być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej;  
- nie każde zadanie musi być ocenione, kontrola może polegać                       na 

odczytaniu wskazanych prac i ustnym komentarzu nauczyciela; ważne jest bowiem 

śledzenie stopnia nabywania pewnych umiejętności przez uczniów i czuwanie       nad 

osiąganiem konkretnych wymagań;  
- prace domowe oceniane są na bieżąco lub podczas kontroli zeszytów. 

i) praca w grupie: 
 

- nie każda praca w grupie musi zostać oceniona; 



- ocena jest wystawiana według potrzeb; 

 

kryteria oceny: 

 

 

 6 5 4 3 2 1 

Zadana 
praca 

Uczeń 

konsekwentnie 

wykonuje 

zadaną 

pracę: 

przypomina 

innym 

uczniom o 

zadanej 

pracy. 

Uczeń 

konsekwentnie 

wykonuje 

zadaną 

pracę, 

koncentruje 

się na 

wyznaczony 

m zadaniu. 

Uczeń 

konsekwentnie 

wykonuje 

zadaną 

pracę. 

Uczeń 

przez 

większość 

czasu 

wykonuje 

zadaną 

pracę, 

czasami 

odrywa 

się od 

niej. 

Uczeń 

często 

odrywa się 

od zadanej 

pracy, 

często 

dyskutuje 

na 

niezwiązane 

 z nią 

tematy. 

Uczeń 

odrywa od 

pracy 

innych 

członków 

grupy, 

rozmawia  

z 

kolegami  

z innych 

grup, 

nie pracuje. 

   Wkład w 
pracę 
grupy 

Częsty 

pozytywny 

wkład: 

uczeń 

zadaje 

pytania, ma 

pomysły, 

jest twórczy, 

gromadzi 

bogate 

materiały. 

Uczeń 

często 

wnosi 

pozytywny 

wkład w 

pracę grupy, 

wykonuje 

wyznaczone 

zadanie w 

wyznaczony 

m czasie, 

zawsze 

słucha 

innych. 

Uczeń 

często 

wnosi 

pozytywny 

wkład w 

pracę grupy, 

słucha 

innych. 

Uczeń 

wnosi 

pewien 

wkład w 

pracę 

grupy, 

czasami 

nie słucha 

pomysłów 

innych 

lub 

niezbyt 

często 

wnosi 

wkład w 

pracę 

grupy, ale 

uważnie 

słucha, 

stara się 

wykonywać 

zadania, 

potrzebuj 

e jednak 

pomocy 

innych. 

Uczeń nie 

pomaga 

przy pracy 

i czasami 

nie słucha 

pomysłów 

innych, 

próbuje 

wykonać 

choć część 

przydzielonej 

mu 

pracy. 

Uczeń 

pozbawia 

grupę 

energii, 

przeszkadza 

tym, 

którzy 

starają się 

pracować, 

nie 

wykonuje 

żadnej 

pracy, nie 

przynosi 

potrzebnych 

materiałów 

. 



Umiejętności 
pracy 

grupowej 

Uczeń 

szczerze 

chwali inne 

zachęca do 

dobrej 

komunikacji 

w grupie, 

zawsze 

szanuje 

pomysły 

innych. 

Uczeń 

często 

chwali 

innych, 

zachęca do 

dobrej 

komunikacji 

szanuje 

innych, 

potrafi pójść 

na 

kompromis 

Uczeń 

chwali 

innych, 

docenia 

cudze 

pomysły. 

Uczeń 

czasami 

chwali 

innych, 

czasami 

nie 

okazuje 

szacunku 

innym 

członkom 

grupy. 

Uczeń 

rzadko 

chwali 

innych, 

rzadko 

okazuje 

szacunek 

innym 

członkom 

grupy. 

Uczeń 

uniemożliwia 

komunikację 

w grupie, 

nie daje 

innym szans 

zabrania 

głosu, 

nigdy nie 

idzie na 

kompromis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

ROZWOJWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH 
 
Kryteria przy ocenianiu uczniów o specjalnych potrzebach  edukacyjnych: uczniów ze specyficznymi 

problemami w nauce, niedosłyszących, z inteligencją niższą niż przeciętna, słabowidzących, 
niepełnosprawnością intelektualną , posiadających opinie PPP lub objętych pomocą  

psychologiczno-pedagogiczną, wynikająca z indywidualnych potrzeb ucznia. 

 

Kryteria pracy i oceniania dzieci dyslektycznych, z ryzykiem dysleksji lub innymi   specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się:  

 

Praca z wyżej wymienionymi dziećmi opiera się o ustalenia zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 

30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

- Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno–pedagogicznej lub 

poradni niepublicznej, działających zgodnie z art. 82 (Ustawa o systemie oświaty z dnia 23.08.2001 r.  

i nowelizacja z dnia 27.06.2003 r. art. 72 b ust. 3 b) 
 
- W przypadku uczniów dyslektycznych nauczyciel ma na uwadze przede wszystkim usprawnienie 

systemu językowego. 
 
- Staramy się nie oceniać głośnego czytania ucznia przy całej klasie; umiejętność tę w miarę 

potrzeb sprawdzamy indywidualnie.  
- Uczniowie są zobowiązani do przeczytania całej lektury szkolnej. 
 
- Staramy się w miarę możliwości kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie czytanych przez 

ucznia poleceń.  
- Ze względu na wolne tempo czytania lub pisania możemy wydłużyć czas pracy dziecka.  
- Często stosujemy sprawdzanie wiadomości, ograniczając się do krótkich partii materiału. 
 
- W ocenie prac pisemnych dyslektyków będą uwzględniane wartości merytoryczne,     rozumiane 

jako: stopień opanowania umiejętności lub wiedzy i sposób jej przekazania (zrozumie-nie tematu, 

znajomość opisywanych zagadnień, kompozycja, komunikatywność – mimo błędów językowych, 



zamykanie myśli w granicach zdania – nie ma potoku składniowego, wypowiedz logicznie 

uporządkowana mimo błędów ortograficznych, graficznych i interpunkcyjnych). 
 
Uczniowie ci są zobowiązani do zaczynania wypowiedzeń wielką literą i kończenia ich zna-kami 

interpunkcyjnymi takimi jak: kropka, wykrzyknik, znak zapytania, wielokropek. Obowiązuje ich 

pisanie imion i nazwisk wielką literą. 
 
- Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii maja charakter: dyktand       

z komentarzem, okienkiem ortograficznym, pisaniem z pamięci i innych ćwiczeń    ortograficznych. 

Zakres sprawdzianu ortograficznego powinien obejmować jeden rodzaj trudności  ortograficznej. 
 
- W miarę możliwości zapewniamy uczniowi miejsce w pierwszych rzędach. 
 
- Akceptujemy pismo drukowane. W zeszytach przedmiotowych nie oceniamy estetyki pisma.  
- W przypadku prac nieczytelnych uczeń powinien głośno je odczytać. 
 
Uczeń oraz rodzic dziecka dyslektycznego powinni systematycznie i rzetelnie pracować  w kierunku 

 pokonywania trudności szkolnych. 

- Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna uzależniona będzie od postępów w nauce,  od  

zaangażowania  i systematyczności w pracy. 

 

Powyższe kryteria obowiązują także przy ocenianiu uczniów o specjalnych potrzebach      

edukacyjnych: uczniów ze specyficznymi problemami w nauce, niedosłyszących, z inteligencją 

niższą niż przeciętna, słabowidzących, z niepełnosprawnością intelektualną , posiadających opinie 

PPP lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikająca z indywidualnych potrzeb 

ucznia.  

 

Ponadto w miarę potrzeb zapewniamy      uczniowi: 
 
- wydłużenie czasu pracy, limitu na opanowanie materiału, 

- egzekwowanie mniejszej partii materiału z zachowaniem prawa do oceny bardzo   dobrej,  

- ocenianie wysiłku włożonego w wykonanie zadania, a nie efektów pracy,  
- dostosowanie warunków kształcenia do możliwości psychofizycznych. 

Uczeń słabosłyszący: 

- zapewnienie dobrego oświetlenia, 

- umiejscowienie w pobliżu nauczyciela, w miarę możliwości w pierwszym rzędzie, 

-  wyeliminowanie zbędnego hałasu, 

- aktywizowanie poprzez zadawanie prostych pytań,  

- dostosowanie dyktand do możliwości dziecka; na materiale utrwalonym, 

- nieobniżanie wartości pracy pisemnej ze względu na błędy wynikające z niedosłuchu, 

- docenianie własnej aktywności, wkładu pracy oraz sumienności w wypełnianiu obowiązków 

szkolnych. 

  Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce: 

• Dysgrafia 

- akceptowanie drukowanego pisma, prac pisanych na komputerze i wydrukowanych, 

- zezwolenie uczniowi na odczytanie własnej pracy lub odpowiedź ustną. 

• Dysortografia 

- egzekwowanie znajomości reguł ortograficznym przy jednoczesnym obniżeniu wymagań 

dotyczących ilości dopuszczalnych błędów w pracach pisemnych i dyktandach. 

Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna 
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; 

- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, 

- podawanie poleceń w prostszej formie, 

- unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, 

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych, 

- wolniejsze tempo pracy, 



- szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

- odrębne instruowanie dzieci, 

- zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie, 

- przeprowadzanie dyktand indywidualnie, w wolniejszym tempie, 

- zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań. 

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną 

- zredukowanie do niezbędnego minimum tematyki o wysokim stopniu abstrakcji, 

- nauczanie oparte na konkretach, ciągłe odwoływanie się do doświadczenia dziecka - stosowanie 

metod poglądowych, 

- ciągłe dostarczanie wskazówek w trakcie pracy, stosowanie powtórzeń, ciągła kontrola działań 

ucznia i ciągłe upewnianie się, czy uczeń rozumie treść zadania, 

- ułatwianie dziecku wykonanie zadania i opanowanie danej umiejętności poprzez dzielenie jej na 

etapy 

- wydłużenie czasu pracy lub skracanie zadań do niezbędnych elementów; 

- przygotowywanie dla ucznia sprawdzianów o niższym stopniu trudności. 

- wzmacnianie u ucznia poczucia własnej wartości w czasie zajęć w grupie i indywidualnych rozmów. 

Uczeń słabowidzący 

- umiejscowienie w klasie umożliwiające dobrą widoczność tablicy, 

- zadbanie o właściwe oświetlenie, 

- w miarę możliwości umożliwienie korzystania z audiobooków, 

- ograniczenie wymagań w zakresie kaligraficznym, 

- udostępnianie tekstów (np. testów sprawdzających wiedzę) w wersji powiększonej. 

 

 

Nauczyciel, stosujący wobec ucznia z dysleksją łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie sprawności 

i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy, ma prawo wymagać      od niego większego 

wkładu pracy w porównaniu z innymi uczniami. 

 

Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń taki 

powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, które pomogą 

mu w przezwyciężaniu trudności. 

 

W przypadku innych opinii wydawanych przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną nauczyciel 

dostosowuje wymagania i kryteria ocen zgodnie z zaleceniami. 

 

Warunki poprawy ocen: 

 

a) uczeń może poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu po poprzednim 

umówieniu się z nauczycielem,  
b) uczeń dokonuje poprawy tylko raz,  
c) każdy stopień uzyskany podczas poprawy wpisuje się do dziennika; jeżeli uczeń poprawił ocenę, 

poprzedni stopień wykorzystywany nie jest uwzględniany podczas wystawiania oceny końcowej 

(śródrocznej). 
 

 

Zasady wystawiania oceny śródrocznej i końcowej: 
  

a) ocena śródroczna i końcowa nie jest średnią ocen bieżących,  
b) tydzień przed końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje 

ucznia o przewidywanej ocenie z języka polskiego przez wpis do e-dziennika,  
c) o przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia miesiąc przed 

końcowym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 
 



 
KLASA VII 

 

 

OCENĘ CELUJĄCĄ 

 

otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości określany programem nauczania dla  

kl. VII (patrz: ocena bardzo dobra), a poza tym: 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 
 
- twórczo rozwiązuje problemy i zagadnienia z literatury i gramatyki, 

- rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

-          samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,  
-          jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością     myślenia,  

a temat na który uczeń się wypowiada jest wyczerpująco przez niego zrealizowany,  
-        prawidłowo ocenia i wartościuje problemy, zjawiska, dotyczące literatury, kultury  oraz 

języka,  
-         bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych w  szkole 

 i poza szkołą,  
-  potrafi krytycznie ustosunkować się do literackiej, językowej i kulturowej  rzeczywistości,  
-         umie odnaleźć korelacje między czytanym tekstem a współczesnością, 

-         potrafi odwołać się do kontekstu historyczno-literackiego,  
-        całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno – językowym wypowiada   się  

w poznanych formach wypowiedzi,  
-        z łatwością omawia środki stylistyczne podając powód lub skutek ich zastosowania,  
-        podejmuje dyskusje, w której używa logicznych i zgodnych z rzeczywistością sądów, 

-        w swoich wypowiedziach odwołuje się do poznanych wcześniej tekstów, 

-        posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem, 

-        odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

-        wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, 

-        współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, 

-        otrzymuje maksymalną liczbę punktów za prace pisemne. 

 

Nauka o języku, tworzenie wypowiedzi, samokształcenie: 

 
 
- posiada wszystkie umiejętności przewidziane programem kl. VII. 
 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ 
 

 
otrzymuje uczeń, który opanował pełen lub prawie pełen zakres wiadomości 

określany programem nauczania dla kl. VII. 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

 

- uczeń wykazuje szczegółową znajomość treści przeczytanych lektur, 

- zna cechy i budowę dramatu: akt, scena, tekst główny i poboczny, monolog, dialog,  
- samodzielnie potrafi wyjaśnić i wskazać w tekście: neologizm, eufemizm, 

inwokacja, symbol, alegoria, pytanie retoryczne (powtórzenie), ironia,  
- dokładnie omawia i interpretuje obraz/rzeźbę/fotografię odwołując się do kontekstów,  
- zna cechy i odmiany liryki oraz epiki,  
- definiuje i rozróżnia gatunki literackie: fraszka, pieśń, satyra, komedia, nowela, 

opowiadanie,  
- definiuje i rozróżnia gatunki publicystyczne: wywiad, 

- potrafi omówić cechy świata przedstawionego, narratora, fabułę. 



 

 

Kształcenie językowe: 

 

- potrafi omówić tworzenie i budowa słowotwórcza wyrazów, 

- zna definicję i potrafi wskazać wyraz podstawowy i wyrazy pochodne,  
- bezbłędnie zapisuje kłopotliwe przyrostki i przedrostki w wyrazach złożonych, 

- nie popełnia błędów w zapisie wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, 

- poprawnie zapisuje przymiotniki złożone i rzeczowniki zakończone na -i, -ii, -ij, 

- potrafi wyjaśnić upodobnienia i uproszczenia fonetyczne, akcentowanie sylab, 

- zna typy imiesłowów, 

- potrafi znaleźć w tekście imiesłowowy równoważnik zdania, 

- zna zasady pisowni nie z imiesłowami, 

- zna i regularnie posługuje się zasadami cytowania cudzych tekstów, 

- poprawnie stosuje przecinek w wypowiedzeniu złożonym i wielokrotnie złożonym, 

- poprawnie posługuje się skrótami i skrótowcami,  
- potrafi omówić i wskazać w tekście wypowiedzenie wielokrotnie złożone i fragmenty mowy 

zależnej i niezależnej,  
- nie popełnia błędów w zapisie bezosobowych form czasownika zakończonych na -no i -to,  
- potrafi zdefiniować i podać przykłady czasowników dokonanych i niedokonanych, 

- wie czym jest strona bierna i czynna czasownika, 

- umie wskazać w tekście zdania złożone. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi: 

 

- potrafi bezbłędnie napisać charakterystykę, 

- z łatwością komponuje i redaguje tekst, zna i stosuje różne rodzaje opisów – sztuki, przeżyć, 

sytuacji, 

- tworzy wywiad i rozprawkę całkowicie poprawnie pod względem stylistycznym,  

językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,  
- redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki oraz własnych pomysłów, 

- steruje dyskusją wykorzystując sposoby jej prowadzenia, 

- tworzy prezentacje wykorzystując wypowiedź argumentacyjną. 
 

 

Samokształcenie: 

 

- samodzielnie prowadzi zajęcia  - przygotowanie prezentacji na zadany temat 

(przedstawienie rezultatów swojej pracy, krytyczna ocena zdobywanych informacji 

   i wyrażanie opinii na podejmowany temat, wskazanie źródeł wykorzystanych informacji),  
- systematycznie samodzielnie pogłębia wiedzę poprzez wyszukiwanie dodatkowych tekstów, 

- uczeń jest przewodniczącym zespołu projektowego. 
 
 

 

OCENĘ DOBRĄ 
 

 
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową 

oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie siódmej. 

 

 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 
 
-  wykazuje się znajomością treści lektur, 

- odczytuje tekst na poziomie przenośnym, 



- określa nadawcę i odbiorcę tekstu,  
- wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania – potrafi odnieść je do 

ogólnie przyjętych wzorców,  
- określa cechy gatunków literackich,  
- potrafi określić funkcje środków artystycznego przekazu – epitet, porównanie, przenośnia, 

onomatopeja, pytanie retoryczne,  
- rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni i hymnu,  
- posługuje się terminami realizm i fantastyka, adaptacja filmowa i adaptacja teatralna, 

- posługuje się terminami związanymi z dramatem, 

- analizuje treść symbolu występującego w malarstwie, 

- określa role aktora, scenografa i charakteryzatora, 

- próbuje omówić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim, 

- nazywa elementy groteski w utworze, 

- uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów, 

- opisuje uczucia własne i bohaterów literackich,  
- redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę, pamiętnik, recenzję, sprawozdanie, plany, 

instrukcję, zaproszenie, ogłoszenie,  
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych,  
-  bierze czynny udział w lekcji, 

-  wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

 

Kształcenie językowe: 
 
- rozpoznaje zjawisko manipulacji i prowokacji językowej,  
- odróżnia odmienne i nieodmienne części mowy, prawidłowo używa różnych form  

rzeczowników, przymiotników i liczebników, 

- łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójnika, 

- określa funkcję wykrzyknika w wypowiedziach, 

- określa części mowy i ich formy w tekście, 

- sporządza wykres zdania pojedynczego określając części zdania, 

- odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego, 

- zna rodzaje podmiotu i wskazuje je w tekście, 

- rozróżnia rodzaje zdań, 

- zna podstawowe zasady ortograficzne, 

- wskazuje sposoby wzbogacania zasobu słownikowego języka. 

 

Tworzenie wypowiedzi: 

 

- potrafi napisać charakterystykę, 

-  komponuje i redaguje tekst, zna i stosuje różne rodzaje opisów – sztuki,  przeżyć, 

sytuacji,  
- wie jak stworzyć wywiad i rozprawkę,  
- redaguje scenariusz filmowy na podstawie fragmentów książki, 

- chętnie uczestniczy w dyskusji, 

- tworzy prezentacje. 
 

 

Samokształcenie: 

 

- uczestniczy w projektach edukacyjnych, 

- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

- pogłębia wiedzę. 
 
 

 
 
 



OCENĘ DOSTATECZNĄ 
  

otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości przewidzianych podstawą programową. 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

 
 
- wykazuje się znajomością treści lektur,  
- rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla 

poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju,  
- rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń,  tren, 

ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe 

czytanych utworów literackich,  
- wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog,  
- rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, inwokację, symbol, alegorię i określa 

ich funkcje,  
- zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje; 

- zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje, 

- określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji; 

- określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich,  
- wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane  

z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji,  
- wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze oraz  

potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, 

społeczny,  
- recytuje utwór literacki w interpretacji zgodnej z jego tematem i stylem.

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu 

publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego,  
- porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie, 

- interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia),  
- dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, 

publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa,  
- rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł, felieton i określa ich 

podstawowe cechy,  
- określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury,  
- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 

piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych. 

 

Kształcenie językowe: 

 
 
- rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty  

dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem,  
- rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej;  

w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant; określa rodzaj formantu, wskazuje 

funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze 

znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń,  
- zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy,  
- rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje imiesłowowy 

równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie złożone i odwrotnie,  
- rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone,  
- odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną i odwrotnie, 

- rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu,  
- dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe  

i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); 

 - rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców 

– określa ich funkcje w tekście,  



- rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form 

gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców, 

- zna sposoby wzbogacania słownictwa,  
- rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, 

publicystyczny,  
- rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach,  
- rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich, 

- rozumie, na czym polega błąd językowy,  
- wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach 

fleksyjnych wyrazów odmiennych,  
- poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne,  
- wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek 

twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,  
- zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. 

 

 

Tworzenie wypowiedzi: 

 

- funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę, 

- gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan 

kompozycyjny własnej wypowiedzi,  
- tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję oraz zasady 

spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych  

w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych  

i krótszych),  
- wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu 

rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych,  
- odróżnia przykład od argumentu,  
- przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego,  
- zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie,  
- tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, 

podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad,  
- wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje 

 i parafrazuje,  
- formułuje pytania do tekstu,  
- dokonuje interpretacji głosowej czytanych i wygłaszanych tekstów. 

 

Samokształcenie: 

 

- rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji, 

- rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

- uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie,  
- uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty 

wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych),  
- pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy w wykładach publicznych, konkursach itp.,  
- rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy,  
- rozwija nawyki systematycznego uczenia się, 

- rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ 
  

otrzymuje uczeń, który samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje 

zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

Kształcenie literackie i kulturowe: 

  
- wykazuje się ogólną znajomością treści lektur, 

- odczytuje tekst na poziomie dosłownym, 

- rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje, 

- odróżnia rodzaje literackie,  
- rozpoznaje cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania, pamiętnika, komedii, tragedii, trenu,  
- podejmuje próby uczestniczenia w dyskusji,  
- streszcza proste teksty,  
- podejmuje próby charakterystyki postaci, pisze list, sprawozdanie, prostą notatkę, 

streszczenie, zaproszenie, ogłoszenie i stara się by zapis wypowiedzi był estetyczny, 

- dostrzega różnicę między literaturą piękną a literaturą naukową. 
 
Kształcenie językowe: 

 
 
- rozpoznaje wyraz pochodny i podstawowy, 

- dostrzega zróżnicowanie słownictwa, 

- rozumie znaczenie homonimów, 

- rozumie pojęcie stylu: styl urzędowy, potoczny, artystyczny, publicystyczny, 

- rozróżnia zdanie pojedyncze, złożone i równoważnik zdania, 

- zna podstawowe zasady ortograficzne, 

- poprawnie przytacza cudze wypowiedzi. 

 

Tworzenie wypowiedzi: 

 

- korzystając ze wskazówek nauczyciela tworzy recenzję, rozprawkę, przemówienie, wywiad, 

- streszcza tekst, 

- formułuje pytania do tekstu, 

- czyta głośno i mówi z pamięci fragmenty tekstu, 

- z pomocą nauczyciela tworzy wypowiedź odpowiednią dla danej formy gatunkowej, 

- podejmuje próby argumentacji przy tworzeniu tekstów argumentacyjnych, 

- wyraża własne zdanie. 

 

Samokształcenie: 

 

- korzysta z informacji, 

- uczestniczy w projektach edukacyjnych, 

- pracuje nad systematycznym uczeniem się,  
- w miarę swoich możliwości i zainteresowań uczestniczy w życiu kulturalnym   w swoim 

mieście. 
 
 
 
 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ 

 

otrzymuje uczeń, który nie opanował zakresu wiadomości przewidzianych podstawą 

programową. 

- nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, zredagować prostych form wypowiedzi,  
- nie opanował elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworów literackich, 

przewidzianych podstawą programową w klasie VII,  
- wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,  



-  w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych i interpunkcyjnych, 

-  nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności,  
-  nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej – ma lekceważący  stosunek do 

przedmiotu. 
 



 


