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I. CELE  OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

1. Celem  oceniania  osiągnięć  uczniów  jest  gromadzenie  informacji  na
temat postępów ucznia w zakresie:
- znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego
- interpretacji dzieł literackich w różnych kontekstach, 
orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze
- zgodnego z normą posługiwania się językiem ojczystym w mowie i
piśmie
-rozumienia tradycji  narodowej  i  europejskiej  oraz rozpoznawania  jej
obecności we współczesnej literaturze.

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom

wiadomości  o  postępach,  trudnościach  i  specjalnych  uzdolnieniach
ucznia.

II. OGÓLNE ZAŁOŻENIA OCENIANIA. 

1. System zgodny jest z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
2. Ocenie podlegają:

 prace klasowe -zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
 sprawdziany  –  z  3  ostatnich  tematów,  zapowiedziane  na

poprzedniej lekcji
 kartkówki – niezapowiedziane, z ostatniej lekcji
 prace domowe
 odpowiedzi ustne
 prezentacje
 aktywność na lekcji
 praca ucznia poza lekcją (np. referaty)
 udział w konkursie
 próbne matury (ustne i pisemne)
 znajomość treści lektur

3. Uczeń może raz w ciągu semestru być nieprzygotowany do lekcji bez
podania powodu. Zgłoszenie nieprzygotowania odbywa się na początku
lekcji. Z tego przywileju uczeń nie może skorzystać na zapowiedzianej
pracy klasowej bądź sprawdzianie oraz lekcji powtórzeniowej.

4. Uczeń może poprawiać oceny z prac klasowych, poprawa ocen powinna
odbywać się na dodatkowych zajęciach.

5. Wszystkie poprawy oraz zaliczenia nienapisanych klasówek (znak „0”)
powinny odbyć się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny.

6. Uczeń ma obowiązek robienia notatek z lekcji. Notatki mogą podlegać
ocenie.



7. Uczeń ma obowiązek przynosić na lekcję podręcznik lub lekturę szkolną
(min.  1  egzemplarz  na  2  osoby).  Brak  podręcznika  wynikający  z
problemów  finansowych  uczeń  powinien  zgłosić  na  początku  roku
szkolnego.

8. Uczeń  nie  ma  prawa  korzystać  z  urządzeń  telekomunikacyjnych  na
lekcji. Wyjątek stanowią  lekcje, na których korzystamy z tekstów kultury
w wersji  elektronicznej.  Absolutny zakaz dotyczy  sprawdzianów,  prac
klasowych i odpowiedzi ustnych

9. System  jest  otwarty  i  dopuszczalne  jest  wprowadzanie  zmian  na
wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli.

III. SPOSOBY OCENIANIA.

1. Prace  klasowe -  co  najmniej  dwie  w semestrze,  zapowiedziane z
tygodniowym wyprzedzeniem

 wypracowania  o  charakterze  interpretacyjnym  (przedmiotem
rozważań  jest  fragment  tekstu  literackiego),  sprawdzane
zgodnie z następującym kryterium:
ROZPRAWKA
A. Określenie problemu – 6,3,0 pkt
B. Uzasadnienie  stanowiska  wobec  rozwiązania  przyjętego

przez autora tekstu – 18, 12, 8 ,4,0 pkt
C. Poprawność rzeczowa  - 4, 2,0 pkt
D. Zamysł kompozycyjny – 6, 3, 0 pkt
E. Spójność lokalna – 2,1,0 pkt
F. Styl tekstu – 4,2,0 pkt
G. Poprawność językowa – 6,3,0 pkt
H. Poprawność zapisu – 4,2,0 pkt

INTERPRETACJA 
A. Koncepcja interpretacyjna – 9,6,3,0 pkt
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej – 15,10,5,0 pkt
C. Punkty C,D,E,F,G,H jak wyżej

POZIOM ROZSZERZONY
ROZPRAWKA
A. Określenie problemu - 9,6,3,0 pkt
B. Sformułowanie  stanowiska  wobec  rozwiązania  przyjętego  przez

autora tekstu -9,6,3,0 pkt
C. Poprawność rzeczowa 2,0 pkt
D. Zamysł kompozycyjny -6,3,0
E. Spójność lokalna -2,1,0 pkt
F. Styl tekstu – 4,2,0 pkt
G. Poprawność językowa – 4,2,0 pkt
H. Poprawność zapisu 4,2,0 pkt

INTERPRETACJA
A. Koncepcja porównania utworów – 6,4,2,0 pkt
B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej – 12, 8,4,0 pkt



C. Punkty C,D,E,F,G,H jak wyżej

 test  sprawdzający  umiejętność  czytania  ze  zrozumieniem
tekstów literackich i nieliterackich

 test  sprawdzający  podstawowe  pojęcia  dotyczące  epoki,
konteksty literackie

 sprawdziany wiedzy o języku
 w dniu,  w  którym  rozpoczyna  się  analiza  lektury  i  podczas

następnych  lekcji,  uczeń może  być  odpytany ze  znajomości
treści lektury w formie ustnej lub pisemnej.

 Poprawa oceny z pracy klasowej jest dobrowolna, do dziennika
obok  oceny  uzyskanej  poprzednio  wpisuje  się  ocenę
poprawioną

 pracę  klasową  można  przełożyć  tylko  w  przypadku
nieobecności  nauczyciela  lub  imprezy  ogólnoszkolnej;  nowy
termin  pracy  klasowej  zostaje  ustalony zgodnie  z  WZO, ale
tylko pod względem ilości prac pisemnych w tygodniu

 ocenie podlegają również prace pisemne, które mają charakter
testów  maturalnych,  mogą  one  obejmować  szeroki  zakres
materiału

 kryteria ocen:

zero Informacja,  iż  uczeń  nie  dał
nauczycielowi szansy sprawdzenia
jego  wiedzy  i  umiejętności  w
przewidzianym terminie

niedostateczny 0% - 29%
dopuszczający 30% - 49%
dostateczny 50% - 74%
dobry 75% - 89%
bardzo dobry 90% - 99%
celujący 100%

Dopuszczalne jest  stosowanie  w ocenach cząstkowych  znaków
„+” i „-”

2. Kartkówki i sprawdziany
 dotyczą aktualnego materiału (nie więcej niż z trzech tematów-

sprawdzian, ostatnia lekcja - kartkówka), materiału zadanego
do przypomnienia oraz pracy domowej

 uczeń jest jednak zobowiązany znać elementarne zagadnienia
z wcześniejszego materiału, niezbędne do efektywnej pracy na
lekcji (np. środki artystyczne, ogólne informacje o epoce, która
jest  aktualnie  omawiana,  zagadnienia  dotyczące  aktualnie
omawianej lektury itp.)

 zgłoszone wcześniej nieprzygotowanie zwalnia z kartkówki, a z
zapowiedzianego sprawdzianu - nie



4. Odpowiedzi ustne
 sprawdzają opanowanie bieżących wiadomości i umiejętności
 oceniają  językową  poprawność  wypowiedzi,  poprawność

stosowania terminologii literackiej
 kontrolują umiejętność rozwiązywania  zadań i  prezentowania

toku rozumowania
 co najmniej jedna ocena w semestrze

3. Zadania domowe
 kontrolują umiejętność zastosowania wiedzy zdobytej w czasie

lekcji
 oceniane są według kryteriów określonych w punkcie 1
 za brak pracy domowej uczeń otrzymuje „zero”

4. Aktywność na lekcji
 ocenie podlega indywidualna aktywność ucznia na lekcji,  jak

również praca w grupie
 w zależności od rodzaju i stopnia trudności wypowiedzi uczeń

może otrzymać ocenę na danej lekcji lub po kilku lekcjach
 uczeń otrzymuje ocenę pozytywną (nie niższą niż dobry) tylko

wówczas,  gdy:  wnosi  nowe informacje związane z tematem,
sądy i opinie potrafi uzasadnić, dokonuje syntezy materiału lub
jego uogólnienia, twórczo uczestniczy w dyskusji, przestrzega
zasad kultury języka

5. Uczeń ma obowiązek  aktywnie  uczestniczyć  w lekcji,  jeżeli  odmawia
wykonania  prostego  polecenia,  może  otrzymać  niedostateczny  w
kategorii „zadanie”

6. Lekcje przygotowujące do matury ustnej i pisemnej
 Uczeń  ma  obowiązek  być  przygotowany  do  lekcji  (próbnej

matury),  która może obejmować materiał  z  lat  poprzednich,  a
także z III etapu edukacyjnego (gimnazjum). 

 Lekcja  (praca)  powinna  być  zapowiedziana  z  tygodniowym
wyprzedzeniem,  musi  też  być  określony  zakres  materiału  np.
epoka,  lektury  –  dotyczy  to  głównie  odpowiedzi  ustnych
Zarówno  odpowiedzi  ustne,  jak  i  prace  pisemne  podlegają
ocenie.

              

IV. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

1. Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:
-  zna  utwory  „z  gwiazdką”  (potrafi  wskazać  sens  tekstu,
scharakteryzować bohaterów,

-  określa  podstawowe  elementy  świata  przedstawionego  (narrator,
bohaterowie, czas, miejsce akcji, fabuła, podmiot liryczny)
- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich



-  przyporządkować  autorom  tytuły  i  głównych  bohaterów  utworów
literackich wskazanych w podstawie programowej
- wskazać cechy postaw i wzorców osobowych typowych dla danych epok
-  scharakteryzować  gatunki  literackie  typowe  dla  danego  okresu
literackiego
- posługiwać się kluczowymi dla omawianych epok pojęciami
-  rozpoznać  najważniejsze  środki  artystyczne  w  utworach  literackich
(epitet, porównanie, metafora)
-  zna  schemat  komunikacji  językowej,  rozpoznaje  funkcje  tekstów
(informacyjną, ekspresywną, impresywną, poetycką)
-analizuje teksty literackie przynajmniej na poziomie dosłownych znaczeń
-posługiwać  się  językiem komunikatywnym,  mimo błędów składniowych,
leksykalnych, ortograficznych
-  podejmuje  próby  uporządkowania  materiału  przy  opracowaniu
zagadnienia
- potrafi zbudować spójną wypowiedź pisemną min. 250 słów, otrzymuje
min 30%
- podejmuje próbę zbudowania dłuższej wypowiedzi ustnej (formułuje tezę,
podaje min. jeden argument logiczny)

2. Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a
ponadto:
-  zna  omawiane  lektury  (nie  tylko  z  gwiazdką),  reprezentatywne  dla
danej  epoki  teksty  poetyckie  –  odczytuje  sens  całego  tekstu,  potrafi
objaśnić sens wydzielonych fragmentów 
-  rozpoznaje  teksty  publicystyczne  (artykuł,  felieton,  reportaż,
przemówienie)
-odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego
- wykonuje różne działania na tekście cudzym – streszcza, parafrazuje,
sporządza kontekst, cytuje

- wyjaśnić literaturoznawczy sens pojęć
- nazywa terytorialne, środowiskowe i zawodowe odmiany polszczyzny w
tekstach omawianych w danej klasie
- wskazać podstawowe cechy gatunków
- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi
- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi
- zna podstawowe procedury analizy i interpretacji utworu literackiego
- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów
- scharakteryzować postawy bohaterów i wzorce osobowe, odwołując się
do omawianych utworów
-  scharakteryzować  prądy  artystyczne,  hasła  programowe  i  idee
poszczególnych epok, odwołując się do omawianych utworów
- określić tematykę i problematykę omawianych utworów
-  wskazać  i  opisać  cechy  językowe  i  stylistyczne  tekstów  literackich
omawianych epok
- scharakteryzować i  opisać wizję  świata  i  człowieka w poszczególnych
epokach, odwołując się do tekstów literackich
- dokonać analizy i  interpretacji  tekstu z wykorzystaniem podstawowych
terminów historyczno-literackich i teoretycznoliterackich



-  komponować  dłuższe  wypowiedzi,  posługiwać  się  językiem
komunikatywnym, choć schematycznym o niezbyt bogatym słownictwie

3. Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:
-  zna omawiane lektury (nie tylko z gwiazdką) oraz omawiane teksty
poetyckie  –  odczytuje  sens  całego  tekstu,  potrafi  objaśnić  sens
wydzielonych fragmentów i objaśnić ich sens oraz funkcje na tle całości
- potrafi analizować teksty kultury 

- wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką
oraz filozofią omawianych epok (konteksty)
-  wskazuje  cechy  tekstów  publicystycznych,  politycznych  i
popularnonaukowych
- odróżnia informacje jawne i ukryte, rozpoznaje manipulację i perswazję
-  charakteryzuje  terytorialne,  środowiskowe  i  zawodowe  odmiany
polszczyzny w tekstach omawianych w danej klasie
-  porównać  wzorce  osobowe,  kreacje  bohaterów  oraz  wizję  świata  i
człowieka w omawianych epokach, odwołując się do bohaterów literackich
-  scharakteryzować  koncepcję  artysty  i  zadania  sztuki  w  omawianych
epokach, odwołując się do tekstów literackich
-  wskazać  dominantę  kompozycyjną  i  myślową  oraz  dokonać  analizy
typowego dla epoki i autora tekstu literackiego
- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem do utworu, cytatu,
kontekstu lub wiedzy o epoce
-  formułować  wnioski  uogólnienia  i  argumenty,  prezentując  swój  punkt
widzenia
- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich
komplikację  psychologiczną  i  ich  uwikłania  w  problemy  moralne  i
społeczne
-  komponować  wypowiedzi  ustne  i  pisemne  w  sposób  logiczny,
uporządkowany, poprawny pod względem językowym
-  korzystać  z  różnych  źródeł  informacji,  dokonywać  świadomej  selekcji
materiału
 

4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:

- szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień, dokonuje
jej selekcji, tworzy przedmiotowe bazy danych
- sporządza samodzielnie opis bibliograficzny
- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła, w omawianych epokach
- wykazuje się opanowaniem pamięciowym licznych fragmentów tekstów
literackich oraz swobodnie posługuje się cytatami
-  wykorzystuje  w  interpretacji  elementy  znaczące  dla  odczytania  sensu
utworu (tzw. słowa klucze)
-  prezentuje  własne  przeżycia,  oceny  wynikające  z  kontaktu  z  dziełem
sztuki, dokonuje wartościowania
- porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach
literackich
-  dostrzega  w  omawianych  tekstach  kultury  wartości  narodowe  i
uniwersalne



- przedstawia ewolucję bohatera literackiego oraz ewolucję gatunków
- dostrzega ukryte intencje aktu mowy (ironię, sarkazm, prowokację
- rozpoznaje parafrazę, parodię, trawestację,
-  rozpoznaje  nawiązania  do  tradycji  we  współczesnych  utworach
literackich, dziełach sztuki i filmie
-  posługuje  się  biegle  terminologią  historycznoliteracką  i
teoretycznoliteracką
- wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną
- tworzy samodzielnie recenzję 
- sporządza opis bibliograficzny

5. Na  ocenę  celującą uczeń  potrafi  to,  co  na  ocenę  bardzo  dobrą,  a
ponadto:

-  biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w
wypowiedziach ustnych i pisemnych,
-  samodzielnie  korzysta  z  dodatkowych  źródeł  wiedzy,  wykazuje  się
erudycją,
- dostrzega w świecie konflikty wartości i rozumie źródła tych konfliktów
- przejawia twórcze myślenie,
- w  zakresie  słuchania  i  mówienia  potrafi  pozyskiwać  zainteresowanie
słuchaczy,  prezentując  wzorową  wypowiedź,  poprawną  stylistycznie  i
językowo,
- opracowuje redakcyjnie własny tekst, sporządza przypisy
 -  chętnie realizuje dodatkowe zadania w formie trudniejszych przykładów
lub zagadnień wykraczających poza program danej klasy,
-  w  pracach  pisemnych  wyróżnia  się  oryginalnością  i  niezależnością
sądów, wyjątkowym bogactwem i sprawnością języka,
- bierze udział w konkursach języka polskiego i osiąga w nich sukcesy,

V.  OCENA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI –
według zaleceń poradni, zgodnie z wytycznymi CKE

VI.  UDOSTĘPNIANIE PRAC PISEMNYCH UCZNIOM I RODZICOM

         Uczeń otrzymuje na lekcji do wglądu swoją pracę lub poza lekcją. Prace
klasowe i sprawdziany są przechowywane przez okres 1 roku. Rodzice przez
cały  rok  szkolny  mają  możliwość  wglądu  do  prac
pisemnych w obecności nauczyciela, w szkole.

VII.TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD PROPONOWANEJ PRZEZ 
NAUCZYCIELA OCENY SEMESTRALNEJ LUB ROCZNEJ - zgodnie z 
zasadami WZO

VIII. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW



 Oceny  klasyfikacyjne  wystawiane  są  na  podstawie  tzw.  średniej
ważonej tzn. oceny mają różną wagę:

- prace klasowe (wypracowania i testy z wiedzy) x 2
-  odpowiedzi  ustne  (obejmujące  trzy  ostatnie  lekcje,  tematy
dotyczące jednej lektury lub lekcje powtórzeniowe) x 2
- znajomość lektury x 2
Pozostałe  formy  oceniania  tj.  kartkówki,  prezentacje,  aktywność,
wypracowania domowe, referaty, matury próbne x 2

 Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną na podstawie następujących
średnich:
Celujący: 5.5 – 6.0
Bardzo dobry: 4.5 – 5.49
Dobry: 3.5 – 4.49
Dostateczny: 2.5 – 3.49
Dopuszczający: 1.8 – 2.49
Niedostateczny: 0 – 1.79

 Podstawą  do  klasyfikacji  jest  uzyskanie  co  najmniej  pięciu  ocen
cząstkowych  z  różnych  rodzajów aktywności,  np.  praca  klasowa,
odpowiedź ustna, aktywność na lekcji

IX. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O PZO

         Na początku roku szkolnego (na pierwszej lekcji oraz pierwszym 
         zebraniu z rodzicami) nauczyciel zapoznaje (przypomina) uczniów,
         rodziców z zasadami PZO oraz odnotowuje to w dzienniku lekcyjnym.
         PZO znajduje się w bibliotece szkolnej oraz u nauczyciela.
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