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Zasady ogólne 
 

1) Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w 

podstawie programowej języka polskiego ocenia się w stopniach szkolnych od 

6 do 1. 

2) Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej  

z języka polskiego – II etap edukacyjny.  

3) Prace klasowe są obowiązkowe. 

4) Jeżeli uczeń jest nieobecny podczas pisania  prac  klasowych, wówczas musi  

je napisać w innym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 

dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły. 

5) Uczeń ma  prawo do poprawy oceny dostatecznej, dopuszczającej, 

niedostatecznej z pracy pisemnej, w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, na 

zasadach ustalonych z nauczycielem. Przy poprawie obowiązuje ten sam zakres 

materiału. Daną ocenę można poprawić tylko raz. Sposób wpisywania 

poprawionych ocen do dziennika reguluje Statut Szkoły. 

6) Prace klasowe są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

7) Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty 

popełnionych błędów.  

8) Spisanie wypracowania z Internetu skutkuje oceną niedostateczną. 

9) Nauczyciel podaje oceny ze sprawdzianów do wiadomości uczniów w terminie 

 do dwóch tygodni od dnia jego napisania. 

10)  Prace klasowe uczniowie wykonują na kartkach papieru kancelaryjnego. 

11)  Prace uczniów gromadzone są w teczkach uczniowskich, do których wgląd ma 

uczeń i jego rodzice. 

12)  Pisemne prace (wypracowania) są zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Uczeń jest zobowiązany oddawać je w ustalonym terminie. 

13)  Pracą domową jest przeczytanie - w ciągu miesiąca - tekstu literackiego – 

lektury. 

14)  Zeszyt przedmiotowy i ćwiczeniówka nie podlegają ocenie. Nauczyciel ocenia 

jedynie wybrane prace i ćwiczenia. 



15)  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. 

16)   Za nieprzygotowanie do zajęć uznaje się : brak pracy domowej, brak zeszytu, 

książki,  nieuzupełnienie zeszytu, ćwiczeniówki, nienauczenie się trzech 

ostatnich lekcji. 

17)   Po przekroczeniu limitu, kolejne nieprzygotowanie do zajęć zostaje zapisane 

 w  uwagach , w dzienniku elektronicznym – informacja dla rodzica. 

18) Za brak pracy domowej uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej. Informacja 

o braku pracy domowej odnotowana jest w  uwagach, jako informacja dla 

rodzica w dzienniku elektronicznym. 

19) Uczniowie klasy czwartej na początku roku szkolnego piszą test diagnozujący, 

mający dać nauczycielowi informację o wiedzy polonistycznej nabytej w I 

etapie edukacyjnym.  

20) Jeśli uczeń lub jego rodzic nie zgadzają się ze śródroczną bądź  roczną oceną 

klasyfikacyjną, wówczas stosuje się odpowiednie zasady zawarte w Statucie 

Szkoły. 

 









Oceny cząstkowe z prac pisemnych (punktowane) wyrażamy w 

następującej skali: 

100% +zadanie dodatkowe – celujący 

91% - 100% - bardzo dobry 

75% - 90% - dobry 

51% -74% -dostateczny 

30%- 50% - dopuszczający 

Poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów-niedostateczny 

 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria 

oceniania (na podstawie zapisów z opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej) stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

 

90% - 100% -celujący 

71% - 89% -bardzo dobry 

55% -70% - dobry 

40% - 54% - dostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

Poniżej 19% możliwych od uzyskania punktów -niedostateczny 



Zasady oceniania dyktand 
Każde dyktando poprzedzone jest przypomnieniem określonych zasad ortograficznych 

oraz opracowaniem określonego zestawu ortogramów. 

 

1. KLASYFIKACJA BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH 

Rodzaj błędu Typ błędu 

Ortograficzne 

pierwszorzędne (I) 

Użycie „u” zamiast „ó” i odwrotnie. 

Błędne zapisy „rz” i „ż”. 

Błędy w zakresie łącznego i rozdzielnego pisania „nie”  

z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami i liczebnikami. 

Błędne użycie wielkiej i małej litery. 

Błędne zapisy „h” i „ch”. 

Błąd w przenoszeniu wyrazów. 

 

Ortograficzne 

drugorzędne (II) 

Błędy w zakresie łącznego i rozdzielnego pisania „by”  

z czasownikami w formie osobowej. 

Pisownia „ę, ą” oraz połączeń literowych „on, om, en, em”. 

Błędne oznaczenie miękkości. 

Błędy w zakresie łącznego i rozłącznego pisania wyrażeń 

przyimkowych. 

Błędne użycie „i” i „j”. 

Zakończenia –dzki, -cki, -wstwo. 

Błędy w zakresie łącznego i rozdzielnego pisania „nie” z 

imiesłowami, przysłówkami odprzymiotnikowymi. 

Pisownia przyimków złożonych. 

Pisownia wyrazów z partykułami „no” i „że”. 

Pisownia „by” z czasownikami nieosobowymi. 

Interpunkcyjne 

(int.) 

Brak przecinka lub innego znaku interpunkcyjnego w środku 

zdań i na ich końcu. 

 

 

  



 

 

2. Przyjmuje się następujące wymagania w zakresie umiejętności poprawnego 

pisania ortogramów opracowanych na lekcjach: 

 

OCENA DOPUSZCZALNE BŁĘDY 

celujący-6  0 błędów 

bardzo dobry-5  1 błąd pierwszorzędny 

dobry-4  2-3 błędy pierwszorzędne 

dostateczny-3  4-5 błędów pierwszorzędnych 

dopuszczający-2  6-7 błędów pierwszorzędnych 

niedostateczny-1  praca zawierająca powyżej 7 błędów pierwszorzędnych 

 

 

3. Sposób przeliczania błędów: 

 

1 błąd ortograficzny pierwszorzędny (I)=2 błędy ortograficzne drugorzędne (II) 

1 błąd ortograficzny pierwszorzędny (I)=6 błędów interpunkcyjnych 

1 błąd ortograficzny drugorzędny (II)=3 błędy interpunkcyjne 

 



ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH,  

z ryzykiem dysleksji lub innymi specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się posiadających opinie poradni  

psychologiczno-pedagogicznej. 
 

Poniższe zasady odnoszą się do dzieci, u których stwierdzono następujące dysfunkcje: 

 dysleksja, czyli trudności w opanowaniu umiejętności czytania,  

 dysgrafia, czyli zaburzenia dotyczące techniki pisania,  

 dysortografia, czyli trudności w opanowaniu poprawnej pisowni. 

Stwierdzone dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału 

przewidzianego podstawą programową. 

 Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom 

oceniania, co pozostali uczniowie. 

 Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania nowych tekstów. 

Umiejętność tę w miarę możliwości sprawdza nauczyciel indywidualnie bez 

obecności innych uczniów. 

 Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w 

danej klasie. W ocenie prac pisemnych uwzględnia się wartości merytoryczne, 

rozumiane jako: stopień opanowania umiejętności lub wiedzy i sposób jej 

przekazania (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, 

kompozycja, komunikatywność – mimo błędów językowych, zamykanie myśli 

w granicach zdania, wypowiedź logicznie uporządkowana mimo błędów 

ortograficznych, graficznych i interpunkcyjnych), treść i zawartość 

merytoryczna, a nie sposób zapisu. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

jest oznaczana wg zasad obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty, 

ustalonych przez CKE, tj.: 

 Za błędy ortograficzne uznaje się: 

 Błędy w zapisie wyrazów z u-ó, ż-rz, h-ch 

 Łamanie zasady pisania wielką literą na początku zdania 

 Do błędów graficznych zalicza się: 

 Dodawanie, opuszczanie, przestawianie liter, sylab lub całych wyrazów, 

mylenie liter o podobnym kształcie (np. a-o, l-ł,n-r, m-n, u-w, e-ę, a-ą, i-j, u-y), 



dużych i małych (z wyjątkiem początku zdania), rzadziej używanych (h-H, f-F, 

L-F), odpowiedników zbliżonych fonetycznie  np. b-p, d-t, dz-c, ę-em, ć-dż), 

ominięcie drobnych elementów graficznych, np. oznaczania miękkości nad 

literami, kropek, „ogonków”, błędy dotyczące podziału wyrazu, utratę 

dźwięczności (kóska zamiast kózka, proźba zamiast prośba), błędy wynikające 

ze schematycznego stosowania zasad ortografii, np. startóje bo startować. 

 

 Punktowe ocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii i interpunkcji: 

ORTOGRAFIA 

2p – nie więcej niż 3 błędy ortograficzne 

1p – 4-6 błędów ortograficznych 

INTERPUNKCJA 

1p – nie więcej niż 7 błędów interpunkcyjnych 

0p – 8 lub więcej błędów 

 Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających 

poziom opanowania zasad ortograficznych. Formy sprawdzenia i oceniania 

postępów w zakresie ortografii mają charakter dyktand z okienkiem 

ortograficznym, pisaniem pamięci i innymi ćwiczeniami ortograficznymi, np. 

uzasadnienie pisowni wyrazów z wybraną trudnością ortograficzną. 

 

Kryteria oceniania dyktand: 

0 - 1 bł. - celujący (6) 

2 - 3 bł. - bardzo dobry (5) 

4 - 5 bł. - dobry (4) 

6 - 7 bł. - dostateczny (3) 

8 - 10 bł. - dopuszczający (2) 

11 i więcej bł. - niedostateczny (1) 

 

 Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się (w miarę 

możliwości) czas pracy ucznia. 



 Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po 

odczytaniu jej przez autora. 

 Jeśli grafia pisma jest mocno zaburzona, uczeń może zapisywać treści 

drukowanymi literami lub przy użyciu komputera.  

 Uczeń jest zobowiązany do przeczytania całej lektury; może zapoznać się z jej 

wersją audio.  

 



KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM
(ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)

Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p.
Sprawdzane   tu   jest   m.in.,   czy:    wypowiedź   jest   zgodna   z   formą   wskazaną   w   poleceniu,  

w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał
się do lektury wskazanej w poleceniu,  wypowiedź jest w całości na temat.

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.

2. Elementy retoryczne – 0-5p.
Oceniając   wypowiedź   ucznia   w   tym   kryterium,   sprawdzane   będzie   m.in.,   czy:    argumentacja  

w pracy jest wnikliwa, argumenty są poparte właściwymi przykładami,  argumenty są przedstawione w sposób
uporządkowany,   np.   są   przedstawione   od   najbardziej   do   najmniej   ważnego   albo   są   zapisane   w   porządku
argument – kontrargument.

3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:   uczeń wykorzystał

znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także  innych  tekstów –  jeżeli  polecenie  tego
wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki,
które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze   uczeń, pisząc np.  
o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom
cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma.

4. Kompozycja tekstu – 0-2p.

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy:  kompozycja
wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka  zawiera wstęp, rozwinięcie i

zakończenie    wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np.

jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu  wypowiedź jest logiczna, tzn.

czy   jest   zbiorem   uporządkowanych   myśli  wypowiedź   jest   podzielona   na   odpowiednio   wyodrębnione
graficznie akapity, z których każdy stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość.

5. Styl – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:   styl wypowiedzi jest

odpowiedni   do   jej   treści   i   formy,   tzn.   np.   czy   uczeń   nie   napisał   rozprawki,   stosując   słownictwo
charakterystyczne   dla   stylu   potocznego   w   odmianie   mówionej,    styl   wypowiedzi   jest   jednolity,   tzn. 
czy   uczeń   konsekwentnie   posługuje   się   jednym,   wybranym   stylem,   a   jeżeli   miesza   różne   style  
w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy).

Oceniając   język   wypowiedzi,   najpierw   oceniony   zostanie   zakres   użytych   środków   językowych, 
a   następnie   –   ich   poprawność.   Ostateczna   liczba   punktów   ustalona   będzie   na   podstawie   oceny   obu   tych
aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.

6. Język – 0-4p.

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie   czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi
różnych   rodzajów   zdań   i   bogatej   leksyki   (np.   frazeologizmów,   wyrazów   rzadziej   używanych   w   języku

polskim), czy też ograniczył się do najprostszych środków językowych    czy środki językowe, których użył
uczeń, pozwalają mu zrealizować  temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający
trudność  
w zrozumieniu tekstu. W ocenie egzaminator uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które
uczeń popełnił w wypowiedzi.



7. Ortografia – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów ortograficznych, które

uczeń popełnił w wypowiedzi. 

8. Interpunkcja – 0-1p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów interpunkcyjnych,

które uczeń popełnił w wypowiedzi.

Uwagi dodatkowe: 
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt. 
2. Jeżeli   w   wypowiedzi   uczeń   w   ogóle   nie   odwołał   się   do   treści   lektury   obowiązkowej   wskazanej 
w poleceniu, za całą wypowiedź sprawdzający przyzna 0 pkt. 
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt. 
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający przyzna 
0 pkt w każdym kryterium. 
5.  Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu
wypowiedzi,  elementów  twórczych/  elementów  retorycznych  oraz  kompetencji  literackich  
i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający przyzna 0 punktów. 
6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania
zawartego w arkuszu testu lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia,
wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p. 
7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne 
z prawem. W przypadku takich wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź
nie będzie podlegała ocenie.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW – 
PRACA ARGUMENTACYJNA (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.)

REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2p.
Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.
Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.

2p.

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Nieuwzględniony jeden element polecenia - inny niż forma.
W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.

1p.

Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

0p.

ELEMENTY RETORYCZNE                                                 0-5p.
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p.
Podjęta próba argumentowania.
Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych 
z problemem określonym w temacie.

1p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p.
Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości.  
Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB 
wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.  
Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane.

 
3p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p.
Pogłębiona argumentacja.  
Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi 
przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej.  
Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane.

5p.

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                    0-2p.
Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 
(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
Poprawność rzeczowa.

2p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu
 (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, 
jeżeli polecenie tego wymaga). 
ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
 w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu 
kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).

1p.



 ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 
w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego 
lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                      0-2p.
Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
Graficznie wyodrębnione akapity.  
Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, 
ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity.

2p.

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
Graficznie wyodrębnione akapity.  
Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.

1p.

STYL                                                                                        0-2p.
Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.  
Jednolity. 2p.
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p.

JĘZYK                                                                                 0-4p.
Szeroki zakres środków językowych, tzn.  zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka, 
w tym  np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną 
realizację tematu:

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9bł.
jęz.

4p. 3p. 2p. 1p.

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka stosowne / odpowiednie 
do realizacji tematu.

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9

3p. 2p. 1p. 0p.

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, 
utrudniające realizację tematu.

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9

2p. 1p. 0p. 0p.

ORTOGRAFIA                                                                   0-2p
Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p.
2–3 błędy ortograficzne. 1p

INTERPUNKCJA                                                             0-1p
Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p.

KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM 
(NP. OPOWIADANIE)

Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

1. Realizacja tematu wypowiedzi – 0-2p.
Sprawdzane   tu   jest   m.in.,   czy:    wypowiedź   jest   zgodna   z   formą   wskazaną   w   poleceniu,  

w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni sposób odwołał
się do lektury wskazanej w poleceniu,  wypowiedź jest w całości na temat.

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, 
we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt.

2. Elementy o charakterze twórczym – 0-5p.
Oceniając   wypowiedź   ucznia   w   tym   kryterium,   egzaminator   będzie   rozważał   m.in.,   czy:   narracja   w
opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona, wydarzenia są logicznie ułożone, fabuła jest urozmaicona,
np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puenta oraz czy  lektura
wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:   uczeń wykorzystał

znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także  innych  tekstów –  jeżeli  polecenie  tego
wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy takie wydarzenia albo omówił takie wątki,
które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo dobrze ilustrują to, o czym pisze   uczeń, pisząc np.  
o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion postaci, nie przypisał postaciom
cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w lekturze nie ma.

4. Kompozycja tekstu – 0-2p.



Oceniając   wypowiedź   ucznia   w   tym   kryterium,   egzaminator   będzie   rozważał   m.in.,   czy:   kompozycja
wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy list zawiera – zwrot do adresata, wstęp,

rozwinięcie, zakończenie i zwrot pożegnalny  wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że

łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu 
wypowiedź   jest  logiczna,   tzn.  czy  jest   zbiorem   uporządkowanych   myśli    wypowiedź   jest  podzielona  na
odpowiednio   wyodrębnione   graficznie   akapity,   z   których   każdy   stanowi   logicznie   zorganizowaną,   zwartą
całość.

5. Styl – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie m.in., czy:   styl wypowiedzi jest

odpowiedni   do   jej   treści   i   formy,   tzn.   np.   czy   uczeń   nie   napisał   rozprawki,   stosując   słownictwo
charakterystyczne   dla   stylu   potocznego   w   odmianie   mówionej,    styl   wypowiedzi   jest   jednolity,   tzn. 
czy   uczeń   konsekwentnie   posługuje   się   jednym,   wybranym   stylem,   a   jeżeli   miesza   różne   style  
w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy).

Oceniając   język   wypowiedzi,   najpierw   oceniony   zostanie   zakres   użytych   środków   językowych, 
a   następnie   –   ich   poprawność.   Ostateczna   liczba   punktów   ustalona   będzie   na   podstawie   oceny   obu   tych
aspektów wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą.

6. Język – 0-4p.

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzane będzie   czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi
różnych   rodzajów   zdań   i   bogatej   leksyki   (np.   frazeologizmów,   wyrazów   rzadziej   używanych   w   języku

polskim), czy też ograniczył się do najprostszych środków językowych    czy środki językowe, których użył
uczeń, pozwalają mu zrealizować  temat w sposób swobodny i precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający
trudność  
w zrozumieniu tekstu. W ocenie egzaminator uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które
uczeń popełnił w wypowiedzi.

7. Ortografia – 0-2p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów ortograficznych, które

uczeń popełnił w wypowiedzi. 

8. Interpunkcja – 0-1p.
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzona będzie liczba błędów interpunkcyjnych,

które uczeń popełnił w wypowiedzi.

Uwagi dodatkowe: 
1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, zostanie ona oceniona na 0 pkt. 
2. Jeżeli   w   wypowiedzi   uczeń   w   ogóle   nie   odwołał   się   do   treści   lektury   obowiązkowej   wskazanej 
w poleceniu, za całą wypowiedź sprawdzający przyzna 0 pkt. 
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt. 
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), sprawdzający przyzna 
0 pkt w każdym kryterium. 
5.  Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu
wypowiedzi,  elementów  twórczych/  elementów  retorycznych  oraz  kompetencji  literackich  
i kulturowych. W pozostałych kryteriach sprawdzający przyzna 0 punktów. 
6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania
zawartego w arkuszu testu lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia,
wówczas praca ucznia zostanie oceniona na 0p. 
7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne 
z prawem. W przypadku takich wypowiedzi mogą nie być przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź
nie będzie podlegała ocenie.



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW –
 PRACA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM (NP. OPOWIADANIE)

REALIZACJA TEMATU WYPOWIEDZI                                  0-2p.
Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.
Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.

2p.

Forma wypowiedzi zgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Nieuwzględniony jeden element polecenia - inny niż forma.
W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.

1p.

Forma wypowiedzi niezgodna  z formą wskazaną w poleceniu.
Nieuwzględnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).

0p.

ELEMENTY TWÓRCZE                                                 0-5p.
Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1p. 0p.
Narracja częściowo funkcjonalna.  Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń.  
Prosta fabuła 1p.
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 3 pkt. 2p.
Funkcjonalna narracja.  
Logiczny układ zdarzeń.  
Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród następujących 
elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, 
punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.

 
3p.

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 5 pkt. 4p.
Funkcjonalna narracja. 
Logiczny układ zdarzeń.  
Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród 
następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot 
akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja.  
Twórcze wykorzystanie treści lektury.

5p.

KOMPETENCJE LITERACKIE I KULTUROWE                                    0-2p.
Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu 
(oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
Poprawność rzeczowa.

2p.

Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu
 (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, 
jeżeli polecenie tego wymaga).              ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej
 w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu 
kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).          ALBO 
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej 
w poleceniu (oraz częściowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego 
lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.

1p.

KOMPOZYCJA TEKSTU                                                      0-2p.
Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
Graficznie wyodrębnione akapity.  
Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi,  ALBO podziału 
wypowiedzi na funkcjonalne akapity.

2p.

Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
Graficznie wyodrębnione akapity.  
Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.

1p.

STYL                                                                                        0-2p.
Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.  
Jednolity. 2p.
Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu. 1p.

JĘZYK                                                                                 0-4p.
Szeroki zakres środków językowych, tzn.  zróżnicowana składnia,  zróżnicowana leksyka, 
w tym  np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umożliwiające pełną i swobodną 
realizację tematu:

0-2 bł. jęz. 3-4 bł. jęz. 5-6 bł. jęz. 7-9bł.
jęz.

4p. 3p. 2p. 1p.

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka stosowne / odpowiednie 
do realizacji tematu.

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9

3p. 2p. 1p. 0p.

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, 
utrudniające realizację tematu.

0-2 bł. jęz. 3-4 5-6 7-9

2p. 1p. 0p. 0p.

ORTOGRAFIA                                                                   0-2p
Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny. 2p.
2–3 błędy ortograficzne. 1p

INTERPUNKCJA                                                             0-1p
Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych. 1p.
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