
Przedmiotowe wymagania edukacyjne 

z przedmiotu – język polski 

 
 

I. Cele PWE 

 

Określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy wystawianiu ocen 

cząstkowych, śródrocznych oraz rocznych z języka polskiego. Dostarczenie uczniom, 

rodzicom i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach ucznia w nauce. 

Wykorzystanie wyników osiągnięć ucznia do planowania pracy dydaktycznej.  

 

II. Założenia ogólne  
 

Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone  

i podane na początku roku szkolnego przez nauczyciela. Przedmiotem oceny są: kompetencje 

edukacyjne (wiadomości i umiejętności ucznia) oraz postawa, tj. aktywność na zajęciach 

lekcyjnych, pilność, systematyczność (przygotowywanie się do każdej lekcji), prowadzenie 

zeszytu przedmiotowego. 

 

III. Ogólne kryteria oceniania  

 

Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:  

a) ocena celująca – 6  

b) ocena bardzo dobra – 5  

c) ocena dobra – 4  

d) ocena dostateczna – 3  

e) ocena dopuszczająca – 2  

f) ocena niedostateczna – 1  

 

       Ogólne kryteria ocen z języka polskiego 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 biegle opanował wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego 
podstawy programowej lub dodatkowo przyswoił wiadomości wykraczające poza 

zakres programu nauczania; 

 interpretuje zdobytą wiedzę w sposób samodzielny i oryginalny; 

 twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych; 

 prezentuje wiedzę, posługując się precyzyjnym językiem i bogatym słownictwem; 

 swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł. 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wszystkie wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego; 

 samodzielnie interpretuje posiadane wiadomości; 

 swobodnie stosuje zdobytą wiedzę; 

 wdrożony do autokorekty stara się nie popełniać błędów językowych w swoich 

wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

 swobodnie operuje wiedzą z zakresu podstawowego. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego; 

 rozumie zdobytą wiedzę; 

 stosuje zdobytą wiedzę;   

 popełnia drobne usterki językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

 w każdej sytuacji wykazuje się dobrą znajomością zdobytej wiedzy. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego; 

 rozumie zdobytą wiedzę; 

 stara się samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę; 

 popełnia nieliczne błędy językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

 przejawia braki w trwałym opanowaniu materiału programowego. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje pewne braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności  

z zakresu podstawowego; 

 nie rozumie niektórych zagadnień materiału programowego; 

 stosuje zdobytą wiedzę przy pomocy nauczyciela; 

 często popełnia błędy językowe w wypowiedziach ustnych i pisemnych; 

 ma trudności w utrwalaniu zdobytej wiedzy. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie przyswoił podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowego,  

co nie pozwala na kontynuację nauki w klasie wyższej; 

 nie rozumie większości wiadomości z zakresu programu nauczania; 

 nie umie stosować nabytej wiedzy; 

 nie potrafi zaprezentować zdobytej wiedzy; 

 nie utrwala zdobytej wiedzy. 

 

IV. Szczegółowe kryteria oceniania 

1. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest systema-

tycznie, w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 ust. 4. 

Statutu Szkoły 

2. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców mogą 

być uzasadnione, zaś prace pisemne są udostępniane do wglądu. 

 

3. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 



1) wypowiedzi ustnej na lekcji, polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie rozumienia 

problemu i związków przyczynowo-skutkowych jej zastosowania; 

2) aktywności; 

3) sprawdzianów zapowiedzianych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, z zadaniami 

otwartymi i/lub zamkniętymi, odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy jak 

i umiejętności; 

4) kartkówek sprawdzających wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich tematów lekcyjnych 

lub obejmujących wskazany przez nauczyciela zakres materiału, mających charakter 

pisemny lub praktyczny; 

5) projektów, prezentacji wykonywanych przez ucznia samodzielnie lub zespołowo; 

6) ćwiczenia na lekcji; 

7) innych niewymienionych powyżej form, wymaganych opisania w komentarzu; 

8) diagnozy – badania postępów ucznia w nauce, nie jest liczona do średniej. 

 

4. Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 

Kategoria Opis oceny Waga Kolor 

Konkursy, olimpiady Konkursy z listy 

MEN (laureat, 

finalista) 

4 Różowy 

Sprawdzian Wypracowanie  

Sprawdzian  

z epoki lit., danego 

działu 

Synteza  

3 Czerwony 

Projekt Projekt edukacyjny 3 Czerwony 

Kartkówka Kartkówka 

z treści lektury 

Kartkówka 15 min. 

obejmująca materiał 

z 3 ostatnich 

tematów 

2 Zielony 

Odpowiedź ustna Odpowiedź 

obejmująca materiał 

z 3 ostatnich 

tematów 

2 Zielony 

Ćwiczenie na lekcji Zadania maturalne 

Wypowiedzi 

maturalne 

Czytanie ze 

zrozumieniem 

Recytacja 

Dyktando 

2 Zielony 

Prezentacja Prezentacja 1 Niebieski 

Aktywność Aktywność lekcyjna 

Aktywność 

pozalekcyjna 

 

1 Żółty 

Inna Zeszyt 

przedmiotowy 

1  

Diagnoza Matura próbna 

Test diagnostyczny 

-nie licz 

do 

średniej 

Jedwab 



a) bieżące oceny z zajęć edukacyjnych odnotowywane są w dzienniku elektronicznym, 

b) każda forma pracy posiada przyporządkowany odpowiedni współczynnik wyrażający 

wagę oceny: 

 

Forma Waga 

Olimpiady i konkursy 4 

Sprawdzian 3 

Projekt 3 

Kartkówka 2 

Odpowiedź 2 

Ćwiczenie na lekcji 2 

Prezentacja 1 

Aktywność 1 

Inna* 1 

Diagnoza**  

* wymagane opisanie w komentarzu za co uczeń otrzymał ocenę 

** bez wagi i bez liczenia do średniej 

 

c) aktywność jest nagradzana oceną lub plusami. Po uzyskaniu przez ucznia sześciu 

plusów uczeń uzyskuje ocenę celującą. Niewykorzystane do zamiany na stopień plusy mogą 

być brane pod uwagę podczas wystawiania oceny śródrocznej lub rocznej; ocena za 

aktywność uwzględnia również umiejętności kluczowe zawarte w podstawie programowej, tj. 

planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne komunikowanie się, 

efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, sprawne 

posługiwanie się informacją, umiejętność stosowania teorii w praktyce; 

 d) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, ,„np” 

oznaczające nieprzygotowanie oraz „bz” oznaczające brak zadania; 

e) przy wyliczaniu średniej dziennik elektroniczny LIBRUS znak + (plus) przy ocenie 

traktuje jako +0,5, natomiast znak – (minus) przy ocenie jako –0,25 (np. 4+ ma wartość 

równą 4,5, natomiast 4– ma wartość równą 3,75), a „bz” jako wartość zero z wagą wybranej 

kategorii oceny; 

f) uczeń ma prawo dwa razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji (nie dotyczy to zapowiedzianych powtórzeń, odpowiedzi ustnych i prac 

pisemnych); nauczyciel odnotowuje wówczas fakt zgłoszenia nieprzygotowania, wpisując 

„np.” 

 

Po przejściu na nauczanie zdalne powyższe kategorie będą miały formę on-line  

z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

 
 

V. Poprawianie ocen 

 

1. W przypadku nieobecności ucznia na obowiązkowej formie sprawdzenia wiedzy 

i umiejętności, nauczyciel podejmuje decyzję o potrzebie jej zaliczenia. Fakt ten jest 

odnotowany w dzienniku lekcyjnym symbolem „bz” oznaczającym brak wykonania przez 

ucznia obowiązkowego zadania. 

2. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela. 



3. W przypadku przystąpienia do poprawy, ostatecznie liczy się ocena z poprawy opisana 

komentarzem.  

4. Termin poprawy jest uzgodniony z uczniem. Ustalenie terminu poprawy musi  odbyć się 

w ciągu dwóch tygodni po ustaniu nieobecności ucznia. 

5. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach  

i umiejętnościach na najbliższe zajęcia. W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, 

termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem. 

6. W przypadkach losowych (np. długich i usprawiedliwionych nieobecności) terminy prac 

klasowych będą uzgadniane indywidualnie. 

7. Uczeń, który przebywa na kwarantannie ma obowiązek opracować zakres materiału 

omawiany na lekcjach, w razie trudności ze wsparciem nauczyciela. 

8. Po powrocie z kwarantanny uczeń ma obowiązek zaliczyć dany materiał w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

 

VI. Wystawianie ocen cząstkowych 

 

Ocena  Wymagana 

liczba % 
         1 niedostateczny 

         2 dopuszczający 

         3 dostateczny 

         4 dobry 

         5 bardzo dobry 

         6 celujący 

  0-39% 

  40%-55% 

  56%-79% 

  80%-89% 

  90%-99% 

  100% 

 

W ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów i minusów: 

 

Ocena Wymagana liczba % 

Niedostateczny O – 34 % 

Niedostateczny + 35 – 39 % 

Dopuszczający - 40 – 45 % 

Dopuszczający  46 – 50 % 

Dopuszczający + 51 – 55 % 

Dostateczny - 56 – 62 % 

Dostateczny 63 – 70 % 

Dostateczny + 71 – 79 % 

Dobry - 80 – 83 % 

Dobry  84 – 86 % 

Dobry + 87 – 89 % 

Bardzo dobry - 90 – 93 % 

Bardzo dobry 94 – 96 % 

Bardzo dobry + 97 – 99 % 

Celujący 100 % 

 

 

VII. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i jego związek z ocenianiem 
 

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Po nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych jest on zobowiązany uzupełnić brakujący materiał w zeszycie. Zeszyt 

jest oceniany przez nauczyciela; przedmiot oceny stanowią zapisy wszystkich tematów lekcji, 

notatki do każdej lekcji, prace domowe oraz poprawy prac klasowych. 

 

VIII. Ściąganie i podpowiadanie 

 



Za „ściąganie” na pracy pisemnej nauczyciel odbiera pracę uczniowi, a uczeń otrzymuje 

nowy zestaw pytań (temat wypracowania, itp.) i zaczyna od nowa pisać pracę (czas pracy nie 

jest wydłużony). 

Przez ściągawkę należy rozumieć jakąkolwiek dodatkową kartkę, zeszyt, książkę itp., która 

nie została schowana przed pracą lub pojawiła się w trakcie pisania pracy, jak również 

telefon, czy inne urządzenie telekomunikacyjne. Rozmowa (także cicha) uważana jest za 

formę „ściągania” 

 

IX. Wystawianie ocen śródrocznych, rocznych, końcowych  i ich poprawianie 

Zależność oceny rocznej, śródrocznej, przewidywanej śródrocznej, przewidywanej 

rocznej od średniej ważonej wskazuje tabela: 

Ocena średnia 

Niedostateczny 0 – 1,70 

Dopuszczający 1,71 – 2,70 

Dostateczny 2,71 – 3,70 

Dobry  3,71 – 4,70 

Bardzo dobry 4,71 – 5,70 

Celujący ≥5,71 

 

  Nauczyciele ustalają śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne na podstawie 

rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

zgodnie z przepisami art. 44b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

Średnie ocen śródrocznych, rocznych i końcowych, które są jedynie wskazówką dla 

nauczyciela podczas klasyfikacji, są w dzienniku elektronicznym jawne dla ucznia i rodzica. 

Nauczyciel może podwyższyć ocenę przewidywaną okresową/roczną danemu uczniowi  

o jeden stopień względem średniej ważonej, uwzględniając indywidualne predyspozycje 

ucznia, jego zaangażowanie, aktywność, postawę i systematyczność w pracy. 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną, roczną i końcową w  terminie  przed 

zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przewidywane formy poprawy oceny, np.: 

odpowiedź ustna, kartkówka, sprawdzian pisemny; zakres materiału ustalony po konsultacji  

z nauczycielem.    

 

X. Klasyfikacja końcowa 

 

W klasach programowo najwyższych ocenę niedostateczną poprzedza sprawdzian 

weryfikujący wiedzę i umiejętności ucznia (zakres materiału nauczania objęty podstawą 

programową kl. IV/V oraz materiał przygotowujący do egzaminu maturalnego), 

przeprowadzony na prośbę (wniosek) ucznia w obecności nauczycieli polonistów ZSE. 

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie części  ustneji części pisemnej 

sprawdzianu. 

Sprawdzian powinien być przeprowadzony do dnia wyznaczonego przez dyrekcję szkoły 

jako dzień wystawienia klasyfikacyjnych ocen końcowych i nie później niż trzy dni robocze 

przed zebraniem rady klasyfikacyjnej. 

 

 



XI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno-

psychologicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe, zgodnie z zaleceniami poradni. Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych jest zgodne z wymaganiami podstawy programowej. 

 

XII. Uwagi końcowe 

 

  PWE podlegają monitorowaniu i ewaluacji w ciągu roku szkolnego. Nauczyciel 

zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek. 

 


