
 Regulamin oceniania przedmiotowego- język polski. Liceum ogólnokształcące
w Zespole Szkół Społecznych STO w Człuchowie.

                                                

                                                                                                         Mirosława Podgórska
1. Przedmiot oceny:                                                                     
- zakres wiadomości i umiejętności
- rozumienie materiału naukowego
- umiejętność stosowania wiedzy
- kultura przekazywania wiadomości

Kryteria Ocena
- Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; 

treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
- Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz 

wyjaśnianie zjawisk literackich i językowych bez jakiejkolwiek ingerencji 
nauczyciela.

- Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą.
- Poprawny język i styl wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią 

naukową.

Celujący
6

- Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego; wiadomości 
powiązane w logiczny układ.

- Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie 
zjawisk bez ingerencji nauczyciela.

- Umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji 
nauczyciela.

- Poprawny język, styl, kondensacja wypowiedzi, prawidłowe posługiwanie się 
terminologią naukową.

Bardzo dobry
5

- Dobre opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane w 
logiczny układ.

- Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie 
zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

- Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane 
przez nauczyciela.

- Brak błędów językowych, dopuszcza się usterki stylistyczne.

Dobry
4

- Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych; 
wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

- Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie 
ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

- Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym 
do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

Dostateczny
3

- Nieznajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno 
zestawione.

- Brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętność wyjaśniania zjawisk.
- Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela. 
- Liczne błędy językowe, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.

Dopuszczający
2

- Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między 
wiadomościami.

- Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz całkowita nieumiejętność wyjaśniania 
zjawisk.

- Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
- Bardzo liczne błędy językowe, rażąco nieporadny styl, trudności w mówieniu 

językiem literackim.

Niedostateczny
2



Analiza treści kształcenia
w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego

Poziom wymagań Wiadomości i umiejętności Ocena
Konieczny - Wymienić tytuły i autorów utworów literackich wskazanych w liście 

lektur;
- podać główne idee literatury starożytnej, średniowiecza, renesansu i 

baroku, oświecenia;
- podać definicje pojęć: mit, topos, motyw, antyk, Biblia, uniwersalizm, 

scholastyka, augustynizm, tomizm, franciszkanizm, humanizm, 
reformacja, kontrreformacja, klasycyzm, racjonalizm, empiryzm, 
sentymentalizm;

- wskazać ramy chronologiczne epok literackich;
- wykazać się znajomością definicji gatunków literackich;
- wymienić wzorce osobowe średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia; 

wskazać cechy osobowe tych wzorców;
- znać pojęcie komunikacji językowej i funkcji języka;
- zidentyfikować motywy mitologiczne i biblijne w tekście literackim;
- znać definicję zdań eliptycznych i rozwijających;
- wygłosić z pamięci tekst poetycki i fragment prozy;
- wskazać źródła form fonetycznych, fleksyjnych i słowotwórczych w 

historycznym rozwoju języka;
- odróżnić gatunki literackie średniowiecza, renesansu (z odwołaniami do 

antyku) oraz baroku, oswiecenia; umieć określić cechy poszczególnych 
gatunków;

-  podjąć próbę napisania rozprawki;

Dopuszczający
2

Podstawowy
(+ konieczny)

Uczeń dostateczny potrafi to co na ocenę dopuszczającą oraz:
- podać cechy utworów średniowiecznych, renesansowych i barokowych, 

oświeceniowych;
- nazwać dwa nurty w poezji baroku i scharakteryzować je;
- wygłosić z pamięci przemówienie;
- streścić fragmenty lektury podstawowej, wątki lektur;
- wyjaśnić definicję toposu, symbolu i alegorii, metafory, oksymoronu, 

inwersji, paradoksu, posługiwać się terminami teoretyczno-literackimi
- wskazać różne źródła kultury europejskiej; określić związki literatury 

renesansu z antykiem;
- wyjaśnić idee średniowieczne, renesansowe i barokowe, oświeceniowe; 

powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi;
- zilustrować przykładem motywy mitologiczne, biblijne i średniowieczne, 

renesansowe i barokowe, oświeceniowe;
- rozpoznać funkcje tekstu językowego;
- scharakteryzować źródła zjawisk fonetycznych, będących wynikiem 

procesów historycznych;
- scharakteryzować średniowieczne i renesansowe wzorce osobowe; 

określić wizje świata i człowieka w literaturze ww. epok, baroku i 
oświecenia;

- posługiwać się formami wypowiedzi jak: opis, rozprawka, przemówienie, 
streszczenie, opowiadanie, charakterystyka;

Dostateczny
3

Rozszerzający
(+ konieczny

+ podstawowy)

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań koniecznych 
i podstawowych i ponadto:
- scharakteryzować antyk jako epokę kulturową; wykazać funkcjonowanie 

motywów antycznych i biblijnych w literaturze innych epok;
- scharakteryzować idee filozoficzne omawianych epok; powiązać fakty 

historyczne z nurtami filozoficznymi;

Dobry
4



- porównywać rożne dziedziny sztuki;
- sklasyfikować i objaśnić funkcje środków stylistycznych 

charakterystycznych dla danej epoki;
- charakteryzować bohaterów literackich w kontekście epoki; dokonać ich 

oceny;
- analizować typowe dla epoki teksty ze wskazaniem dominanty 

interpretacyjnej;
- określić jednorodność motywów średniowiecza i baroku, motyw śmierci i 

vanitas;
- rozwiązywać problemy postawione w toku pracy nad lekturą;
- gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach pisemnych i 

ustnych materiały z różnych źródeł o literaturze lub innych dziedzinach 
sztuki;

- analizować i rozpoznawać rodzaje wypowiedzeń w nowych tekstach;
- samodzielnie redagować notatki; 

Dopełniający
(K+P+R)

Uczeń potrafi to co na ocenę dobrą oraz:
- wskazać związki omawianych epok z kulturą powszechną na podstawie 

dzieł poznanych w trakcie samodzielnej pracy;
- ustalić konteksty filozoficzne i estetyczne, społeczno-polityczne i 

wykorzystać je w interpretacji utworu; analizować i oceniać zjawiska 
literackie omawianych epok;

- interpretować znaki kultury w omawianych tekstach; analizować teksty 
literackie ze wskazaniem poznanych środków artystycznych;

- oceniać i wartościować teksty literackie i postawy;
- zabrać głos w dyskusji; redagować własne teksty; dokonać parafrazy i 

korekty swojej pracy;

Bardzo dobry
5

K+P+R+D Wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza program klasy pierwszej. Celujący
6

Analiza treści kształcenia w klasie drugiej
liceum ogólnokształcącego.

Poziom wymagań Wiadomości i umiejętności Ocena szkolna
(K) konieczny - wymienić tytuły i autorów lektur obowiązkowych;

- wskazać ramy chronologiczne oświecenia i romantyzmu, pozytywizmu i 
Młodej Polski;

- wymienić pojęcia związane z kulturą epok: oświecenie, romantyzm, 
pozytywizm, Młoda Polska, racjonalizm, empiryzm, klasycyzm, 
sentymentalizm, ludowość, historyzm, mesjanizm, determinizm, 
ewolucjonizm, scjentyzm, agnostycyzm, praca u podstaw, praca 
organiczna, dekadentyzm, fin de siecle, neoromantyzm, schopenhaueryzm,
nietzcheanizm;

- odróżniać gatunki literackie typowe dla epok; określić ich cechy;
- wskazać utwory literackie kontynuujące tradycje romantyczne;
- wskazać charakterystyczne cechy językowe tekstów oświeceniowych i 

romantycznych, pozytywistycznych, młodopolskich;
- wygłosić z pamięci dwa utwory; próbować zabierać głos w dyskusji;
- znać pojęcia: synonim, związek frazeologiczny, znak językowy, wyraz;
- wypowiadać się w zróżnicowanych formach wypowiedzi znanych z 

niższych klas;

Dopuszczający
2

(P) podstawowy
(P+K)

Uczeń opanował poziom wymagań koniecznych oraz:
- streścić fragmenty lektury podstawowej; powiązać fakty literackie z 

wydarzeniami historycznymi;
- wyjaśnić pojęcia: racjonalizm, empiryzm, klasycyzm, sentymentalizm, 

ludowość, historyzm, mesjanizm,  determinizm, ewolucjonizm, scjentyzm,
agnostycyzm, praca u podstaw, praca organiczna, dekadentyzm, fin de 
siecle, neoromantyzm, schopenhaueryzm, nietzcheanizm;

-

Dostateczny
3



- scharakteryzować krótko tło kulturowe oświecenia i romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski;

- scharakteryzować style w literaturze oświeceniowej;
- rozpoznać funkcje nawiązań do antyku i Biblii;
- argumentować swoje stanowisko w odniesieniu do utworu i epoki(podczas

dyskusji);
- wskazać typy bohaterów romantycznych; umieć je krótko 

scharakteryzować;
- definiować wybrane wyrazy występujące w czytanych tekstach;
- analizować znaki języka naturalnego pod względem ich budowy 

słowotwórczej;
- opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne tekstów 

oświeceniowych i romantycznych;
- posługiwać się synonimami różnych typów i wyrazami wartościującymi;
- sporządzać samodzielnie notatki;
- znać fakty związane z życiem i twórczością Mickiewicza;

(R) rozszerzający
(K+P+R)

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań 
koniecznych i podstawowych oraz potrafi:
- scharakteryzować romantyzm i oświecenie, pozytywizm i Młoda Polska 

jako epoki kulturowe oraz scharakteryzować idee filozoficzne typowe dla 
tych okresów;

- charakteryzować bohaterów literackich w kontekście epoki;
- objaśniać i wskazywać w tekstach komizm, ironię, ludowość; wskazać w 

utworach synkretyzm gatunkowy;
-  ustalać kontekst interpretacyjny utworu; określić związki z 

uwarunkowaniami narodowymi, społecznymi oraz prądami umysłowymi 
epoki

- zabierać głos w dyskusji; wygłosić przemówienie w sprawach publicznych
ze świadomym użyciem środków retorycznych;

- dostrzec i wyjaśnić tradycje romantyczne w utworach współczesnych;
- kształtować własny tekst w sposób zamierzony pod względem jego 

spójności i kompozycji;
- sporządzić streszczenie opracowania popularnonaukowego;

Dobry
4

(D) dopełniający
(K+P+R)

Uczeń potrafi to co na ocenę dobrą oraz:
- wskazać związki omawianych epok z kulturą powszechną na podstawie 

dzieł poznanych w trakcie samodzielnej pracy;
- ustalić konteksty filozoficzne, estetyczne, społeczne i polityczne 

omawianych epok i wykorzystać je w interpretacji utworów; analizować i 
oceniać zjawiska literackie;

- znać twórczość i najważniejsze fakty z życia C. K. Norwida, J. 
Słowackiego i Z. Krasińskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej, H. 
Sienkiewicza, K. Przerwy-Tetmajera, J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, 
W. Reymonta, S. Żeromskiego, G. Zapolskiej;

- umieć scharakteryzować wiersz sylabotoniczny;
- interpretować poznane utwory w konwencjach gatunkowych i prądów 

artystycznych epok;
- wyjaśniać artystyczne kreacje bohaterów romantycznych na tle epoki i w 

późniejszym odbiorze czytelników;
- wypowiadać się w zróżnicowanych formach wypowiedzi ze szczególną 

troską o spójność tekstu i uwyraźnienie kompozycji w zapisie graficznym;

Bardzo dobry
5

(W) wykraczający
(K+P+R+D)

Uczeń wykracza swymi wiadomościami i umiejętnościami poza program 
nauczania klasy drugiej.

Celujący
6



Analiza treści kształcenia w klasie trzeciej
liceum ogólnokształcącego.

Poziom wymagań Wiadomości i umiejętności Ocena szkolna
(K) konieczne Uczeń otrzymujący ocenę dopuszczającą powinien:

- wymienić utwory literackie wskazane w kanonie lektury podstawowej i 
krótko omówić ich treść;

- wskazać ramy czasowe dwudziestolecia międzywojennego i okresu po 
1939 r. 

-  znać pojęcia: futuryzm, awangarda literacka, katastrofizm, grupa 
literacka, literatura  wojenna, człowiek złagrowany i zlagrowany, holocaust, 
socrealizm, literatura faktu; znać podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka;

- porządkować notatki z lekcji; pracować z podręcznikiem;
- pisać własne teksty wg modelu maturalnego;
- czytać ze zrozumieniem;
- omówić krótko tematykę lektur obowiązkowych;  
- wymienić gatunki literackie typowe dla omawianych epok; podać ich 

charakterystyczne cechy;
- odróżniać odmiany języka polskiego; wymienić style występujące we 

współczesnej polszczyźnie;
- wypowiadać się w zróżnicowanych formach wypowiedzi znanych z 

niższych klas; 

Dopuszczający
2

(P) podstawowy
(K+P)

Uczeń powinien umieć to co na ocenę dopuszczającą oraz:
- znać treść lektur podstawowych, umieć je streścić;
- powiązać fakty literackie z wydarzeniami historycznymi: І wojna 

światowa, rewolucja rosyjska, 1939, 1949, 1956, 1968, 1970, 1980-81, 1989 
oraz wskazać powiązania między formacjami kulturowymi

- wskazać tendencje rozwojowe  polszczyzny począwszy od 1918 r.
- odnaleźć i wyjaśnić funkcje zaprzeczeń i  nawiązań do tradycji literackiej w 

utworze  z danego okresu
- czytać ze zrozumieniem ogólnego sensu, teksty i  utwory literackie (nie omawiane 

na lekcji) ;
- syntetyzować wiedzę o literaturze pod kierunkiem nauczyciela w  ujęciu 

historyczno-literackim;
- tworzyć własne teksty
- posługiwać się słownikami języka polskiego;
- próbować analizować i interpretować utwory literackie;
- wskazać związki literatury polskiej omawianych epok z kulturą 

powszechną;
- wyjaśnić pojęcia związane z kultura omawianych epok 
- wyjaśnić pojęcia: dialektyzacja i archaizacja; wskazać przykłady tych 

zabiegów stylistycznych w konkretnym utworze;
- rozróżnić style pisarskie Leśmiana, Staffa, Żeromskiego, Gombrowicza, 

Różewicza, Miłosza, Herberta
- podjąć próbę oceny poznanych dzieł literackich;
- wskazać różnice między odmianą mówioną i pisaną języka polskiego;
- analizować teksty ze względu na styl i użyte środki stylistyczne;
- posługiwać się słownictwem wprowadzonym w związku z treściami 

kształcenia literackiego, językowego, kulturalnego;

Dostateczny
3

(R) rozszerzający
(K+P+R)

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań 
koniecznych i podstawowych oraz potrafi:
- scharakteryzować dwudziestolecie międzywojenne i okres po 1939 r.
- wskazać symbol i sytuacje symboliczne w utworze literackim;
- scharakteryzować stosunek literatury omawianych okresów do tradycji 

narodowej;
- znać cechy stylu poetyckiego i wskazać w tekście środki stylistyczne;
- podjąć próbę napisania recenzji z przedstawienia teatralnego lub filmu;

Dobry
4



- porównywać różne dziedziny sztuki;
- gromadzić i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

materiały z różnych źródeł na temat literatury i filmu;
-  wyjaśnić przyczyny dominacji literatury faktu;
- omówić inspiracje filozoficzne i ideowe epok, zagrożenia cywilizacyjne;
- omówić pokolenia literackie;
- omówić rodzinę języków, wskazać swoiste cechy języka polskiego;
- wskazać cechy  językowe w omawianych utworach, np. kolokwializmy, 

wulgaryzmy, neologizmy, wieloznaczność słowa itp.;
- werbalizować swoje doświadczenia i sądy czytelnicze;
- dokonać analizy i interpretacji utworu literackiego;
- samodzielnie syntetyzować wiedzę o literaturze w  ujęciu historycznoliterackim;
- wypowiadać się sprawnie w mowie i piśmie;

(D) dopełniający
(K+P+R+D)

Uczeń potrafi to co na ocenę dobrą oraz umie:
- wskazać związki omawianych epok z kulturą powszechną na podstawie 

dzieł poznanych w trakcie samodzielnej pracy;
- wyjaśnić pojęcia: kreacjonizm metafory i obrazu poetyckiego oraz 

wskazać konkretne przykłady w tekstach;
- ustalać konteksty filozoficzne, estetyczne, społeczne i polityczne oraz 

zastosować je w interpretacji utworu;
- wartościować poznane dzieła; podjąć próbę uzasadnienia własnego sądu;
- sporządzić bibliografię na zadany temat;
- odróżniać na podstawie tekstów odmiany językowe;
- analizować teksty gwarowe ze wskazaniem ich funkcji w utworze 

literackim;
- układać teksty własne w określonym stylu za pomocą różnych środków 

stylistycznych (z wyjątkiem stylu artystycznego);
- parafrazować własny tekst za pomocą doboru różnych środków 

językowych;
-  omówić mechanizmy zniewolenia przez systemy totalitarne i działania obronne w 

literaturze polskiej;
- omówić związki literatury współczesnej z kulturą minionych epok;
- czytać ze zrozumieniem struktury artystycznej utwory literackie;
- dokonać interpretacji porównawczej: utworu literackiego i filmu, tekstu dramatu i 

przedstawienia teatralnego;
- wartościować zjawiska artystyczne w perspektywie historycznej;
- syntetyzować samodzielnie wiedzę o literaturze w ujęciu uniwersalnym (np. 

problem cierpienia) w literaturze polskiej i obcej różnych epok;
- zastosować wskazania  teorii  kultury  języka  do własnej praktyki językowej i 

oceny czytanych tekstów literackich;
-

Bardzo dobry
5

(W) wykraczający
(K+P+R+D+W)

Uczeń wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza program klasy 
trzeciej. 

Celujący
6

             



  

  Formy sprawdzania wiedzy i aktywności ucznia:

1) prace klasowe
2) prace domowe ( wypracowania ) w czasie semestru
3) sprawdziany wiadomości – testowe lub opisowe po określonej partii materiału
4) kartkówki kilkunastominutowe z trzech ostatnich lekcji, pracy domowej, lektury lub 

omówionego materiału językowego
5) referaty
6) samodzielne notatki z lekcji i inne formy zapisu treści zajęć i pracy ucznia
7) praca na lekcji ( samodzielna lub w grupach )
8) recytacje poezji i prozy
9) odpowiedzi ustne podczas lekcji ( dłuższe i krótsze )
10) prezentacje np. multimedialne, wybranej książki, czasopisma, audycji, artykułu 

prasowego
11) udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym i wyższym
12) kl.III: próbna matura, wiedza prezentowana podczas powtórek
13) kl.I i następne, testy czytania tekstu ze zrozumieniem, pisanie arkuszy maturalnych

Uwagi:

1) Jeżeli uczeń nie uczestniczył w pracy klasowej lub sprawdzianie, zobowiązany jest 
zaliczyć je w terminie dwóch tygodni od chwili powrotu do szkoły. Jeżeli nie wywiąże
się z tego obowiązku otrzyma ocenę niedostateczną.

2) Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy kontrolnej nie później niż w ciągu dwóch 
tygodni od otrzymania oceny negatywnej ( termin poprawy wyznacza nauczyciel ). 
Otrzymana ocena jest zaliczana jako dodatkowa.

3) W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z
pracy kontrolnej – pracy klasowej i sprawdzianu ( np. po długotrwałej 
usprawiedliwionej nieobecności w szkole ).

4) Pisemne prace po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela w szkole przez 
okres jednego roku. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do tych prac w terminie 
uzgodnionym przez ucznia ( lub jego rodziców ) z nauczycielem.

 

Mirosława Podgórska
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