
Kryteria oceny z języka polskiego 

CELUJĄCY 
• Uczeń korzysta z różnych źródeł umożliwiających zrozumienie problemów 

pozwalających zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań 

skomplikowanych  i trudności w nowych sytuacjach. 

• Istotne jest posiadanie wiedzy, a szczególnie umiejętność rozumowania 

i zastosowanie jej w praktyce. 

• Zna lektury uzupełniające, biegle posługuje się różnymi typami słowników. 

• Bierze aktywny udział w dyskusji, wyraża jasno własny punkt widzenia,  
szanuje zdanie rozmówców, ustosunkowuje się do ich opinii. 

• Samodzielnie układa notatkę wybierając najistotniejsze informacje. 

• Bez wcześniejszego przygotowania pisze prace na dowolny temat, które są 

staranne i bezbłędne. Zarówno ustne jak i pisemne wypowiedzi są poprawne 

stylistycznie i bogate słownikowo.  

BARDZO DOBRY 
• Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony 

programem nauczania. 
• Zna lektury obowiązkowe, potrafi jasno i precyzyjnie opowiedzieć  

ich treść. 
• Ocenia bohaterów literackich, chętnie bierze udział w dyskusji, posiada 

własne zdanie i stara się je wyrazić. 
• Samodzielnie układa notatkę, pisze poprawne ortograficznie i stylistycznie 

prace na zadany temat, zna różne formy wypowiedzi pisemnej. 
• Zna zasady gramatyki i stosuje je w praktyce. 
• Recytuje poezję i prozę, zachowuje poprawność artykulacyjną, natężenie  

i barwę głosu, zabarwienie uczuciowe. 

DOBRY 

• Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą 

programową. 

• Zna główne wątki lektur omawianych na lekcjach, potrafi je logicznie 

opowiadać, zauważa związki przyczynowo-skutkowe, układa plan wydarzeń. 

• Korzysta z książek i słowników jako źródeł wiedzy. 

• Układa zwięzłe oraz dłuższe wypowiedzi pisemne.  

• Ani w piśmie, ani w mowie nie popełnia błędów. 

• Buduje wypowiedzenia wielokrotnie złożone, określa części mowy i części 

zdania. 



• Wypowiada się na określony temat, stosując zasady kulturalnej dyskusji. 

• Recytuje poezję i fragmenty prozy odpowiednio modulując głos, stara się 

wyrazić intencje nadawcy. 

DOSTATECZNY 
• Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej  

w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. 

• Wymienia najważniejsze wydarzenia w omawianych lekturach, zna  
bohaterów i potrafi dopasować ich do wydarzeń. 

• Zwięźle i logicznie opowiada treść utworów, stara się ocenić bohatera,          

odwołując się do własnych doświadczeń i otaczającej rzeczywistości. 

• Potrafi poprowadzić dialog i poprawnie go zapisać. 

• Udziela logicznych odpowiedzi na zadane pytanie, w wypowiedziach ustnych 

i pisemnych nie popełnia rażących błędów. 

• Buduje wypowiedzenia pojedyncze rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, 

orientuje się w omawianych zagadnieniach gramatycznych, wykonuje proste 

zadania. 

• Umie wyrecytować wiersz zwrotkowy rymowany, zachowując właściwą  
artykulację i modulację głosu. 

DOPUSZCZAJĄCY 

• Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne lub przy 

pomocy  nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 

• Orientuje się pobieżnie w tematyce omawianych lektur, z pomocą 

nauczyciela układa krótki, ogólny plan wydarzeń. 

• Stara się odpowiadać na zadane pytanie, konstruując krótką wypowiedź, 

złożoną ze zdań pojedynczych. 

• Poprawia błędy w swoich pracach pisemnych, rezygnuje z form dłuższych  

na rzecz krótkich. 

• Odróżnia podstawowe części mowy i części zdania, potrafi podzielić       

wypowiedzenia ze względu na ich cel. 

• Udziela krótkiej informacji, zadaje pytania, przedstawia się. 

• Prowadzi systematycznie zeszyt, odrabia zadania domowe. 

NIEDOSTATECZNY 
• Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających postępy  

   w dalszym uczeniu się. 

• Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać prostego zadania ani   

           ułożyć wypowiedzi ustnej czy pisemnej. 

• Nie odróżnia części mowy od części zdania. 



• Nie poprawia błędów. 

• Nie prowadzi systematycznie zeszytu. 

• Nie odrabia zadań domowych. 

          


