
KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

OCENA CELUJĄCA 

 

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Czyta ze zrozumieniem 

teksty spoza programu danej klasy, potrafi je samodzielnie interpretować. 

Prace pisemne są bezbłędne, oryginalne, twórcze, a w doborze materiału wykracza poza kanon lektur. 

Bierze udział  w polonistycznych konkursach pozaszkolnych i zajmuje w nich znaczące miejsca. 

Jest zawsze przygotowany do lekcji, bardzo aktywny, dojrzale i głęboko analizuje omawiane            

na zajęciach teksty literackie. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 

Uczeń posiada wiadomości objęte programem danej klasy, jest oczytany. Posiada bardzo dobrą 

znajomość kanonu lektur, potrafi je samodzielnie analizować i oceniać.  

Prace pisemne są na wysokim poziomie, z pogłębioną, wnikliwą interpretacją. 

Bierze udział w polonistycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Do lekcji jest zawsze przygotowany, systematycznie odrabia zadania domowe, jest bardzo aktywny. 

 

OCENA DOBRA 

 

Uczeń posiada wiadomości objęte programem danej klasy, jest oczytany. Posiada dobrą znajomość 

kanonu lektur, próbuje je samodzielnie analizować i oceniać.  

Prace pisemne są na dobrym poziomie, z poprawną interpretacją utworów, próbą ich samodzielnej 

oceny.  

Do lekcji jest przygotowany, systematycznie odrabia zadania domowe, stara się być aktywny. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 

Uczeń ma spore braki w wiadomościach objętych programem, posiada niewielką znajomość kanonu 

lektur, ma problemy ze zrozumieniem ich treści. 

Prace pisemne bywają częściowo niezgodne z tematem, z ubogim doborem materiału, bez próby 

formułowania samodzielnych opinii.  

Zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, nie odrobić zadania domowego, rzadko jest aktywny. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 

Uczeń nie opanował wiadomości objętych programem, ale  ma  szansę to nadrobić. Nie przeczytał 

wymaganych lektur lub przeczytał je pobieżnie, bez zrozumienia. Ma duże problemy                         

ze zrozumieniem tekstów omawianych podczas zajęć.  

Prace pisemne są często niezgodne z tematem, posiadają liczne błędy rzeczowe, stylistyczne, 

składniowe, ortograficzne. 

Jest często nieprzygotowany do lekcji, nie odrabia zadań domowych, nie bierze aktywnego udziału   

w zajęciach. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń nie opanował wiadomości objętych programem, nie przeczytał wymaganych lektur               

lub przeczytał je pobieżnie. Ma duże problemy ze zrozumieniem tekstów omawianych podczas zajęć.  

Prace pisemne są niezgodne z tematem, posiadają liczne błędy rzeczowe, stylistyczne, składniowe, 

ortograficzne, z ubogim doborem materiału. 

Jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie jest aktywny               

na lekcjach, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, nie wykonuje poleceń nauczyciela. 

 

                                 


