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WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w szkole branżowej I stopnia 

 

 
Kryteria ocen prac pisemnych i wypowiedzi ustnych: 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

1. Wymienia tytuły i autorów utworów wskazanych w liście lektur i zgodnych z podstawą programową / I1.1,  

2. Przyporządkowuje utwory literackie epokom/ I1.1 

3. Za pomocą źródła, określa ramy czasowe epok / I1.1, IV.2, IV.5 

4. Dokonuje, z pomocą źródła, rozróżnieniana gatunki epickie, liryczne i dramatyczne/  

I1.2, IV.2, IV.5 

5. Zna treść i głównych bohaterów omawianych tekstów, formułuje główną myśl tekstu/I1.3,I2.7 

6. Wyszukuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych/I2.1, IV.2, IV.5 

7. Podejmuje próbę rozmowy, posługuje się nieskomplikowanym słownictwem/ II3.1, II3.2 

8. Stosuje się do zasad ortografii polskiej/ II4 

9. Tworzy komunikatywną wypowiedź w mowie i piśmie, doskonali technikę czytania  

ze zrozumieniem/ II1.1, II1.2, III2.1  

10. Wykorzystuje multimedialne źródła informacji i księgozbioru szkolnego / IV2, IV3, IV5 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobycia stopnia dopuszczającego oraz: 

1. Wskazuje ramy czasowe danej epoki/ I1.1 

2. Rozpoznaje gatunki poznane w szkole podstawowej/ I.1.2 

3. Wymienia najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpływały na charakter poznanych epok/ I1.1, II1.5 

4. Rozpoznaje problematykę omawianych tekstów, podejmuje próbę interpretacji tekstu/ I1.3, I1.6, II1.3, I1.7  

5. Przy pomocy analizuje i interpretuje fragmenty utworów/ I1.3, I1.4,I1.6, I1.7, I2.1, I2.5; 

6. Przy pomocy charakteryzuje podstawowe elementy świata przedstawionego (fabuła, bohaterowie)/ I1.4, I1.6 

7. Czyta ze zrozumieniem wskazane teksty literackie i publicystyczne/ I2.4 

8. Samodzielnie wyszukuje informacje, przy pomocy porządkuje ją/ I2.1, IV.2, IV.5 

9. Buduje wypowiedzi zgodnie z podstawowymi zasadami językowymi/ II1.1, II1.2, II2.1, II2.3, II3.2-3; 

III1.1, III2.1, III2.3, III2.8 II4,  

10. Przy pomocy tworzy spójne wypowiedzi w podstawowych formach, zachowując trójdzielną kompozycję/ 

III1.1-2, III2.1, III2.3-7 

11.Podejmuje próbę argumentowania stanowiska/ III1.1-2, III2.1, III2.3, III2.8 

 

Ocena dobra: 

Uczeń wykazujesię wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobycia stopnia dostatecznego oraz: 

1. Zna problematykę poznanych tekstów, interpretuje ją/ I1.3, I1.5-7, III1.1-2, III2.1,2.3, III2.8  

2. Wypowiada się w sposób logiczny i zrozumiały/ II1.3, II1.5, II2.3, II3.5, III1.2, III1.4, III2.1 

3. Czyta ze zrozumieniem teksty kultury/ I2.6, II3.4, III1.2, 

4. Aktywnie uczestniczy w dyskusji, argumentuje i wnioskuje w związku z omawianym problemem/ II1.5, 

II2.3, III1.2, III1.4, III2.9 

5. Porządkuje zgromadzone informacje, odróżnia informacje od opinii/ I2.5-6 

6. Rozróżnia teksty kultury, informacyjne, publicystyczne, reklamowe, rozumie ich język/ I2.2-5 

7. Ocenia własne kompetencje językowe/ II1.3, II1.5, II2.3, 

8. Konfrontuje omawiany tekst literacki i innymi tekstami kultury/I2.1-2, IV4, IV5 

9. Rozpoznaje manipulację językową/II2.3, II3.4, III2.2 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń wykazujesię wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobycia stopnia dobrego oraz: 

1. Zna style funkcjonalne języka/ I2.2, II2.1-3, II3.3-4, IV5 

2. Samodzielnie analizuje i interpretuje omawiane teksty/ I1.4, I1.6, I2.5 

3. Przeprowadza interpretację porównawczą tekstów kultury, rozpoznaje aluzje literackie/ I2.3, I2.5-6, IV.1, 

IV.4-5 

4. Wykorzystuje konteksty kulturowe i historyczne/ I1.7, IV.4 

5. Formułuje wypowiedź poprawną pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym/ II1.3, II2.1, II3.4, 

II3.6 

6. Wykazuje postawę krytyczną wobec otaczającego świata, wygłasza własny sąd/ III1.3, III2.9 
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Ocena celująca: 

Uczeń wykazujesię wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zdobycia stopnia bardzo dobrego oraz: 

1.Tworzy wypowiedź zgodnie z normami językowymi, stosuje różne typy argumentów/ II1.5, II2.1-3, II3.4, 

II3.6, III1 

2. Stosuje świadomie w wypowiedzi odpowiednie środki językowe, właściwe dla danej formy/ II2.3 

3. Potrafi stawiać tezę i bronić swojego stanowiska/ III2.3, IV.1, IV.4 

4. Aktywnie uczestniczy w dyskusji, argumentuje w swojej wypowiedzi, używa bogatego słownictwa/ II2.4, 

II2.6, III2.2, III2.8-9 

6. Potrafi konstruować wypowiedź według własnego pomysłu kompozycyjnego/ III2.8-9, IV.4 

7. Odczytuje idee dzieła, rozumie manipulację językową/ I1.6-7, III2.2, IV.5 

 

Ocenie podlegają różne formy aktywności uczniów: 

– wypowiedzi pisemne tworzone w trakcie lekcji; 

– wypowiedzi ustne, w tym głos w dyskusji, wypowiedź argumentacyjna; 

– praca indywidualna lub zespołowa w czasie lekcji; 

– prace klasowe w różnej formie, m.in. kartkówki, testy, sprawdziany wiedzy; 

– zadania domowe; 

– przygotowanie na lekcję materiałów, informacji, również z wykorzystaniem zasobów 

cyfrowych. 

 

Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji uzupełnionego zeszytu, podręcznika (lub lektury, która 

jest aktualnie omawiana).  

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny. 

 

Poprawianie oceny przewidywanej odbywa się na podstawie zasad określonych w statucie szkoły. 

 


