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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W KLASACH IV – VIII 

SPIS TREŚCI 
1. Rozdział - Co podlega ocenie z języka polskiego? 
2. Rozdział -  Kryteria oceny prac pisemnych 
3. Rozdział - Kryteria oceny dyktand sprawdzających 
4. Rozdział - Kryteria oceny recytacji 
5. Rozdział - Kryteria oceny głośnego czytania 
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 Marzenna Wiśniewska, Elżbieta Fajfer, Anna Łada – Rzewuska, Iwona Misiek-Szkop, Marzenna 
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1. Co podlega ocenie z języka polskiego? 
 

1. Odpowiedzi ustne: głośne czytanie, recytacja, wypowiedzi na tematy omawiane na 
ostatnich trzech lekcjach (uczeo może zgłosid na początku lekcji nieprzygotowanie do 
odpowiedzi 2 razy, co zostanie oznaczone minusem w kategorii odpowiedź, potem musi 
przystąpid do odpowiedzi). 

2. Prace pisemne: 

 projekty, wypracowania, plakaty itp. (na których wykonanie uczeo ma min. tydzieo); 
wypracowania pisane na lekcji; sprawdziany (zapowiedziane co najmniej tydzieo wcześniej); 
kartkówki (niezapowiedziane – z trzech ostatnich lekcji, trwające do 15 minut).prace 
domowe. 

 Zadania długoterminowe - są to zadania, na których wykonanie jest tydzieo lub więcej. 
Jeżeli uczeo nie przygotował takiej pracy w pierwszym terminie, otrzymuje ocenę 
niedostateczną z tego zadania. Ocenę taką może poprawid 

3. Znajomośd lektur szkolnych. 
4. Za aktywnośd na lekcji uczeo może uzyskad stopieo lub plus (trzy plusy to ocena bardzo 

dobra). 
5. Minus uczeo może uzyskad m.in. za: brak zaangażowania na lekcji, niewykonywanie 

poleceo nauczyciela związanych z omawianym zagadnieniem lub tematem. Za uzyskanie 
trzech minusów uczeo otrzymuje ocenę niedostateczną. 

6.  Aktywnośd pozalekcyjna np. konkursy szkolne i pozaszkolne. 
7. Brak pracy domowej odznaczany w librusie jako „bz”, a nieprzygotowanie do lekcji (brak 

książek, zeszytów, dwiczeo itp.) jako „np”. Brak „bz” i „np” w semestrze to ocena celująca 
za obowiązkowośd. Każde trzy „np” to uwaga z zachowania. 

8. Wypracowania oraz dyktanda są oceniane wg kryteriów podanych przez nauczyciela. 
9. Uczeo przynosi na lekcje własne przybory szkolne oraz podręcznik, dwiczenia i zeszyt. 
10.  W przypadku nieobecności ucznia ma on obowiązek uzupełnid brakujące lekcje w 

przeciągu trzech dni. Jeśli nieobecnośd ucznia trwała dłużej niż tydzieo, ustala 
indywidualnie z nauczycielem termin uzupełnienia zaległości. 

11. Prace domowe będą zadawane w formie zadao utrwalających wiedzę z lekcji. 
 
 

W przypadku nauczania zdalnego uczeo ma obowiązek: 
- systematycznie logowad się do  Librusa oraz innych platform edukacyjnych (wybranych 
przez nauczyciela), odbierad wiadomości od nauczyciela i wykonywad w terminie 
wyznaczone zadania; 
- systematycznie i aktywnie uczestniczyd w lekcjach on-line (w miarę możliwości z włączoną 
kamerą i mikrofonem); 
- nieobecnośd ucznia na lekcji on-line powinna byd usprawiedliwiona przez rodzica; 
- wszelkie trudności związane z uczestnictwem w lekcjach on-line ( brak sprzętu, problemy 
techniczne itp.) powinny byd zgłaszane do nauczyciela na bieżąco. 
Ocenie podlegad będą: 

 Prace pisemne (wypracowania, dwiczenia, projekty) wysyłane uczniom za pomocą 
Librusa i platform edukacyjnych. 

 Odpowiedzi ustne na lekcjach on-line (obejmujące zakres materiału z trzech 
ostatnich lekcji). 
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2. Kryteria oceny prac pisemnych 
 
 

W pisanych przez Ciebie wypracowaniach oceniane są: 
 

1. realizacja i rozwinięcie tematu 
2. stosowanie właściwej formy wypowiedzi 
3. kompozycja i spójnośd tekstu 
4. bogactwo słownictwa, dobór odpowiednich środków stylistycznych 
5. poprawnośd językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 
Ocenę celującą otrzymasz, jeśli: 

 w pełni zrozumiesz temat i potraktujesz go oryginalnie, twórczo; przytoczysz szczególnie 
trafne przykłady, również spoza kanonu lektur szkolnych, 

 zastosujesz oryginalną kompozycję, a tekst bezbłędnie podzielisz na akapity, 

 w Twojej pracy widoczna będzie spójnośd tekstu i sprawnośd rozumowania, 

 zastosujesz niezwykle bogate słownictwo urozmaicone frazeologizmami, 

 nie popełnisz błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymasz, jeśli: 

 zrozumiesz i bardzo dobrze rozwiniesz temat, wykorzystasz szczególnie trafne przykłady, 

 zachowasz wszystkie elementy danej formy wypowiedzi (np. listu. opowiadania, 
charakterystyki, opisu), 

 w sposób logiczny powiążesz wszystkie elementy pracy (wstęp, rozwinięcie i zakooczenie) 
oraz poprawnie podzielisz tekst na akapity, 

 zadbasz o spójnośd tekstu, 

 zastosujesz bogate słownictwo, 

 nie popełnisz błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 
 
Ocenę dobrą otrzymasz, jeśli: 

 zrozumiesz temat i wykażesz się tym w pracy (wystąpią w niej Twoje sądy i wnioski), 

 zachowasz prawie wszystkie elementy danej formy wypowiedzi (np. listu. opowiadania, 
charakterystyki, opisu), 

 zadbasz o poprawną kompozycję i właściwy podział tekstu na akapity, 

 nie wykażesz się bogatym zasobem słownictwa, ale zredagowane przez Ciebie zdania będą 
poprawne, chod niezbyt rozwinięte, 

 praca będzie poprawna pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym 
 
Ocenę dostateczną otrzymasz, jeśli: 

 tylko częśd wypracowania podporządkujesz tematowi, podasz niezbyt trafne przykłady, 

 w małym stopniu zachowasz elementy danej formy wypowiedzi (np. listu. opowiadania, 
charakterystyki, opisu), 

 nie zadbasz o prawidłową kompozycję i powiązanie zdao, 

 widoczny będzie przeciętny zasób słownictwa, zdarzą się błędy w użyciu wyrazów w 
niewłaściwym znaczeniu, powtórzenia, wystąpią zakłócenia w budowie zdao, błędy 
interpunkcyjne i drugorzędne ortograficzne. 

 
Ocenę dopuszczającą otrzymasz, jeśli: 

 tylko minimalną częśd pracy podporządkujesz tematowi, popełnisz błędy przy podawaniu 
przykładów, 
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 w minimalnym stopniu zachowasz elementy danej formy wypowiedzi (np. listu. 
opowiadania, charakterystyki, opisu), 

 nie zachowasz w pracy porządku wewnętrznego (treśd) i zewnętrznego (podział na części i 
akapity), 

 ponadto w Twojej pracy widoczne będzie ubogie słownictwo (powtarzające się wyrazy 
używane w niewłaściwym znaczeniu, użycie niewłaściwych form wyrazów), błędy 
w budowie zdao, błędy ortograficzne i interpunkcyjne. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymasz, jeśli: 

 praca będzie nie na temat, 

 zabraknie w niej podziału na stałe elementy (wstęp, rozwinięcie, zakooczenie), 

 zastosowane przez Ciebie słownictwo będzie bardzo ubogie, wyrazy użyte zostaną w 
niewłaściwy sposób, 

 wystąpią liczne błędy w budowie zdao, ortograficzne i interpunkcyjne. 
 
Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniani są zgodnie z zaleceniami 
psychologa. 
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Kryteria oceniania form wypowiedzi pisemnych 
w oddziałach IV-VI 

 
Kryteria opracował zespół polonistów:  
Marzenna Wiśniewska, Elżbieta Fajfer, Iwona Misiek-Szkop,  
 

Jeżeli praca zajmuje mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela, przyznaje się 0 
punktów  w  kryteriach: poprawnośd językowa, poprawnośd ortograficzna, poprawnośd 

interpunkcyjna, estetyka . 
Jeżeli w kryterium "zgodnośd z poleceniem" uczeo otrzyma 0 punktów, w pozostałych kryteriach 

również otrzymuje 0 punktów. 
 

Ogłoszenie, plan wydarzeo, notatka, gratulacje, życzenia, 
 
9 pkt.                celujący           
8 pkt. – 7pkt.  bardzo dobry 
7 pkt. – 6pkt.  dobry 
5pkt. – 4 pkt.  dostateczny 
3 pkt. – 2 pkt.  dopuszczający 
1 pkt.  niedostateczny 
 

Kryteria oceny ogłoszenia Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Piszesz wypowiedź uwzględniającą konkretne informacje o czymś np. 
wydarzeniu, uroczystości, przedmiocie itp. 

1 pkt. 

Uwzględniasz niezbędne elementy ( termin, miejsce, cel, ewentualnie 
dodatkowe uwagi na temat sprawy, informację o nadawcy)      

2 pkt. 

Odpowiednio rozmieszczasz nagłówek, treśd, podpis. 1 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1 pkt. 

Wykonujesz pracę estetycznie. 1 pkt. 

 
 

 Kryteria oceny planu wydarzeo (ramowy) 
 

Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Wybierasz  najistotniejsze wydarzenia (informacje). 1pkt 

Zapisujesz wydarzenia w punktach. 1pkt 

Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy. 1pkt 

Do zapisu używasz  równoważników zdao lub zdao. 1pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt 

Wykonujesz pracę estetycznie. 
 

1pkt 

 
 
 

 

Kryteria oceny notatki  Liczba 
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 punktów 
Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Wybierasz z tekstu najważniejsze informacje (przynajmniej 4). 1pkt. 

Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy. 1pkt. 

Dobierasz odpowiednią formę notatki do prezentowanej treści np. wykres, tekst 
ciągły, plan, tabela itp. 

1pkt. 

Stosujesz w wypowiedzi odpowiednią kompozycję i układ graficzny 
zgodny z wymogami danej formy gatunkowej.  

1pk. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 
 
 
 
 

Kryteria oceny gratulacji 
 

Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Podajesz informacje o tym, komu, od kogo i z jakiej okazji składane są gratulacje. 1pkt 

Dołączasz życzenia. 1pkt 

Stosujesz środki językowe odpowiednie do sytuacji i zgodne z zasadami 
grzeczności. 

1pkt 

Zapisujesz zwroty grzecznościowe  wielką literą. 1pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt 

 Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt 

 
 
 
 
 

Kryteria oceny życzeo Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 
Określasz adresata życzeo. 1 pkt. 
Podajesz informację o tym czego życzysz i z jakiej okazji. 1 pkt. 
Umieszczasz podpis pod życzeniami. 1pkt. 
Dostosowujesz zwroty i formy grzecznościowe do adresata. 1 pkt. 
Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1 pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 
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Plan szczegółowy, instrukcja i zaproszenie 

10 pkt.  – celujący 
9 pkt. -  8 pkt. bardzo dobry 
7 pkt. – 6 pkt.    dobry 
5 pkt.  – 4  pkt.    dostateczny 
3 pkt.  – 2 pkt.     dopuszczający 
1 pkt. – 0 pkt.      niedostateczny 
 

Kryteria oceny zaproszenia Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 
Piszesz kogo i na co  (nazwa uroczystości) zapraszasz. 1 pkt. 
Piszesz kiedy (data godzina) i gdzie (adres) odbędzie się uroczystośd. 1 pkt. 
Piszesz kto zaprasza (podpis pod zaproszeniem). 1 pkt. 
Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy zachowując informacyjny charakter 
wypowiedzi. 

1 pkt. 

Dostosowujesz zwroty i formy grzecznościowe do adresata. 1 pkt. 
Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1 pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 
 

Kryteria oceny szczegółowego  planu wydarzeo Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Wybierasz  najistotniejsze wydarzenia (informacje). 1pkt. 

Zapisujesz wydarzenia w punktach. 1pkt. 

Zapisujesz treści szczegółowe w podpunktach. 1pkt. 

Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy. 1pkt. 

Konsekwentnie  używasz  równoważników zdao lub zdao. 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 

Wykonujesz pracę estetycznie. 1pkt. 

 
Kryteria oceny instrukcji Liczba  

punktó
w 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Zachowujesz logiczny układ podawanych kolejno poleceo. 1pkt. 

Podajesz kolejnośd i sposób wykonania, nie zapominając o przysłówkach 
typu: dokładnie, powoli, energicznie. 

1pkt. 

Piszesz w sposób prosty, zrozumiały dla każdego odbiorcy. 1pkt. 

 Stosujesz bezokoliczniki lub formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby 
liczby mnogiej. 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny [np. zapis w punktach, czytelne akapity] 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Zawiadomienie, tekst reklamowy, przepis kulinarny, kartka z dziennika 
 
12 pkt - celujący 
11 pkt.  – 10 pkt. bardzo dobry 
9 pkt. – 8 pkt.    dobry 
7 pkt.  – 6  pkt.    dostateczny 
5 pkt.  – 4 pkt.     dopuszczający 
3 pkt. – 0 pkt.      niedostateczny 
 
 

Kryteria oceny zawiadomienia 
 

Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

W górnej części umieszczasz miejscowośd i datę. 1pkt. 

Określasz adresata. 1pkt. 

Podajesz niezbędne informacje o zdarzeniu, czyli: co, gdzie i kiedy się odbędzie. 1pkt. 

Piszesz pod tekstem kto jest nadawcą zawiadomienia. 1pkt. 

Stosujesz  słowo zawiadamiam. 1pkt. 

Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy zachowując informacyjny charakter 
wypowiedzi. 

1pkt. 

Stosujesz środki językowe odpowiednie do sytuacji i zgodne z zasadami 
grzeczności. 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 

 
 
 
 

Kryteria oceny przepisu kulinarnego Liczba 
Punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Podajesz nazwę potrawy. 1pkt. 

Wypisujesz składniki podając ich wymaganą liczbę lub ilośd. 1pkt. 

Zachowujesz logiczny układ podawanych kolejno poleceo dotyczących 
postępowania ze składnikami. 

1pkt. 

Podajesz kolejnośd i sposób wykonania, nie zapominając o przysłówkach 
typu: dokładnie, powoli, energicznie. 

1pkt. 

Piszesz w sposób prosty, zrozumiały dla każdego odbiorcy. 1pkt. 

 Stosujesz bezokoliczniki lub formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby 
liczby mnogiej. 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny [np. zapis w punktach, czytelne akapity]. 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Kryteria oceny  tekstu reklamowego 
 

Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Podajesz istotne informacje o przedmiocie reklamy (przynajmniej 3) 3pkt. 

Używasz słów pozytywnie wartościujących.  1pkt. 

Zamieszczasz hasło reklamowe. 1pkt. 

Wykazujesz korzyści dla nabywcy. 1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny. 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym.       
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania 1 błąd) 

1pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  interpunkcyjnym.        
*uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania  1 błąd+ 

1pkt. 
 

Wykonujesz pracę estetycznie. 1pkt. 

 
Kryteria oceny kartki z dziennika 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Piszesz o aktualnych wydarzeniach.  1pkt. 

Stosujesz szereg dziennych zapisów dotyczących rozmaitych aktualnych problemów i tematów 
związanych ściśle z bieżącą sytuacją autora.  

1pkt. 

Wprowadzasz komentarze i przemyślenia narratora. 1pkt. 

Przedstawiasz zdarzenia  w chronologicznym porządku. 1pkt. 

Opowiadasz w sposób ciekawy i barwny. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
Streszczenie, e-mail 
13 pkt. - celujący 
12 pkt. – 11 pkt.     bardzo dobry 
10 pkt.  – 9 pkt.    dobry 
8 pkt.  – 6 pkt.         dostateczny 
5  pkt.– 4 pkt.         dopuszczający 
3 pkt. – 0  pkt.         niedostateczny 
 

Kryteria oceny streszczenia 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1 pkt. 

Przedstawiasz treśd w odpowiedniej ilości wypowiedzeo. 1 pkt. 

Wybierasz najistotniejsze wydarzenia. 1 pkt. 

Stosujesz prawidłową chronologię przedstawionych zdarzeo. 1 pkt. 

Unikasz opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych. 1 pkt. 

Piszesz w sposób obiektywny (brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji). 1 pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla streszczenia. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 
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Kryteria oceniania e-mail 
Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                  1pkt 

Używasz zwrotów do adresata (co najmniej 1 poza nagłówkiem). 1pkt 

Umieszczasz elementy charakterystyczne dla e-maila(nagłówek, formuły pożegnalne,  podpis]. 2pkt 

Stosujesz odpowiedni układ graficzny *akapity, odstępy+. 1pkt 

Dobierasz słownictwo dostosowane do osoby adresata (styl oficjalny/nieoficjalny). 1pkt 

Zwroty grzecznościowe do adresata zapisujesz wielką literą. 1pkt 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0p. 2pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt 

 
 

List prywatny, kartka pocztowa, list oficjalny, podanie 
 
14 pkt. celujący 
13 – 12 pkt.  bardzo dobry 
11 pkt.  – 10 pkt.    dobry 
9 pkt.  – 7  pkt.     dostateczny 
6 pkt. – 5 pkt.      dopuszczający 
4 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 
 

Kryteria oceny listu oficjalnego  Liczba  
punktów 

 Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.  1pkt. 

 Piszesz w sposób zwięzły i  rzeczowy. 1pkt. 

Stosujesz elementy charakterystyczne dla listu *miejscowośd, data, nagłówek, podpis+. 1pkt. 

Stosujesz  w wypowiedzi układ graficzny zgodny z wymogami listu oficjalnego *właściwe 

rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy+.  

2pkt. 

Przedstawiasz nadawcę,  cel wypowiedzi, uzasadniasz prośbę lub propozycję, kooczysz w grzeczny 
sposób. 

2pkt. 

 Piszesz przynajmniej 3  zwroty do adresata *poza nagłówkiem+.  1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy).  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Kryteria oceny listu prywatnego 
Liczba 

punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                  1pkt. 

Używasz zwrotów do adresata (co najmniej trzy poza nagłówkiem). 1pkt. 

Umieszczasz elementy charakterystyczne dla listu *miejscowośd, data, nagłówek, formuły 

pożegnalne,  podpis+. 
2pkt. 

Stosujesz odpowiedni układ graficzny *akapity, odstępy, marginesy+. 1pkt. 

Dobierasz słownictwo dostosowane do osoby adresata (styl oficjalny/nieoficjalny). 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla listu prywatnego. 1pkt. 

Zwroty grzecznościowe do adresata zapisujesz wielką literą. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  

(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 

pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 

( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 
1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 
 
 
 
 
 

Kryteria oceny  kartki pocztowej 
Liczba 

punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1pkt. 

Umieszczasz elementy charakterystyczne dla kartki pocztowej  *miejscowośd, data, nagłówek,   

podpis]. 
2pkt. 

Stosujesz odpowiedni układ graficzny. 1pkt. 

Poprawnie piszesz adres. 1pkt. 

Dobierasz słownictwo dostosowane do osoby adresata. 1pkt. 

Piszesz 2-3 zdania na temat pobytu w danym miejscu.  1pkt. 

Zwroty grzecznościowe do adresata zapisujesz wielką literą.      1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  

(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 

pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie.        (dopuszczalne 3 błędy)  

( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 
1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu 1pkt. 
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Kryteria oceny podania Punkty 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Zachowanie wszystkich formalnych wyróżników podania (miejscowośd i data; dane nadawcy; dane 
odbiorcy;  podpis)  

2pkt. 

Sformułowanie prośby 1pkt. 

Uzasadnienie prośby (przynajmniej 2 argumenty) 1pkt. 

Funkcjonalnośd stylu – posługiwanie się zwrotami charakterystycznymi dla podania (np. zwracam 
się z prośbą, uprzejmie proszę, prośbę swą motywuję, z wyrazami szacunku 

1pkt. 

Poprawne graficzne rozmieszczenie tekstu (odstępy, akapity) 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem podania 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 

Opis przedmiotu, charakterystyka 
 
15 pkt. celujący 
14 – 13 pkt.  bardzo dobry 
12 pkt.  – 11 pkt.    dobry 
10 pkt.  – 8  pkt.     dostateczny 
7 pkt. – 6 pkt.      dopuszczający 
5 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 
 

Kryteria oceny charakterystyki 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przedstawiasz postad, o której piszesz (co najmniej 4 informacje).  1pkt. 

Opisujesz wygląd zewnętrzny (przynajmniej 4  informacje). 1pkt. 

Uzasadniasz co najmniej cztery cechy charakteru (przywołanie przykładów z tekstu). 2pkt. 

Piszesz  ocenę postaci (wnioski, opinie, refleksje). 1pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (cytaty, porównania, związki frazeologiczne). 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodnie z planem charakterystyki. 1pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

 Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 

 
 

Kryteria opisu przedmiotu Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Opisujesz  elementy składowe  przedmiotu. 2pkt. 

Stosujesz różnorodne przymiotniki określające, np. kształt, wielkośd, kolor, materiał,  przy 
opisywaniu elementów przedmiotu. 

2pkt. 

Stosujesz  słownictwo (sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem, bliżej, z lewej strony...) 
sytuujące względem siebie opisywane elementy przedmiotu. 

1pkt. 

W zakooczeniu przedstawiasz opinię o przedmiocie. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem opisu. 1pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (używasz wielu przymiotników).  1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 
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Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 
Opowiadanie twórcze, opis uczud, opis postaci, sprawozdanie z lektury (recenzja) 
 
16 pkt. - celujący 
15  – 14 pkt.  bardzo dobry 
13 pkt.  – 11 pkt.    dobry 
10 pkt.  – 8 pkt.     dostateczny 
7 pkt. – 6 pkt.      dopuszczający 
5 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 
 

Kryteria opisu postaci 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przedstawiasz postad: kim jest, ile ma lat, skąd pochodzi itp. 1pkt. 

Opisujesz jej wygląd (uwzględniając wzrost, sylwetkę, twarz włosy, znaki szczególne itp.). 2 pkt. 

Podajesz charakterystyczne cechy dotyczące sposobu mówienia, poruszania się stylu ubierania. 2 pkt. 

W zakooczeniu przedstawiasz, co sądzisz o tej osobie. 1 pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem opisu.  1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 
 

 Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 
 
 

Kryteria oceny opowiadania twórczego Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1 pkt. 

 W ciekawy sposób przedstawiasz bohaterów. miejsce akcji, określasz czas akcji. 3 pkt. 

Opowiadasz o kolejnych wydarzeniach, które miały wpływ na następne.  1 pkt. 

Świadomie wprowadzasz określony typ narracji. 1 pkt. 

Nadajesz tytuł opowiadaniu. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla opowiadania. 1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (liczne przymiotniki, czasowniki). 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie .       (dopuszczalne 3 błędy)  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Kryteria oceny opisu uczud 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Podanie przyczyny (okoliczności) danego przeżycia wewnętrznego 1pkt. 

Zastosowanie słownictwa nazywającego uczucia (co najmniej 3 przykłady 3pkt. 

Zastosowanie słownictwa opisującego wewnętrzne i zewnętrzne przejawy uczud 
 (co najmniej 3 przykłady) 

3pkt. 

Użycie co najmniej dwóch porównao i jednego związku frazeologicznego 1pkt. 

Użycie odpowiedniej fo9rmy narracji 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 

Kryteria oceny sprawozdania z lektury 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przedstawienie najważniejszych informacji na temat książki: tytułu, autora, treści utworu 2pkt. 

Ocena omawianej lektury  2pkt. 

Sformułowanie zachęty do przeczytania książki 2pkt. 

Podsumowanie rozważao 1pkt. 

Spójnośd i logiczne uporządkowanie tekstu (brak nieuzasadnionych powtórzeo) 1pkt. 

Bogate słownictwo 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 
Charakterystyka porównawcza, opis miejsca,  
opis krajobrazu, wywiad, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym 
 
17 pkt. celujący 
16 - 15 pkt.  bardzo dobry 
14 pkt.  – 12 pkt.    dobry 
11 pkt.  – 8 pkt.     dostateczny 
7 pkt. – 6 pkt.      dopuszczający 
5 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 
 

Kryteria opisu krajobrazu 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1 pkt. 

Określasz typ krajobrazu. 1 pkt. 

Opisujesz wygląd poszczególnych elementów pejzażu (od tego, co znajduje się na pierwszym planie i 
stopniowe opisywanie coraz bardziej oddalonych fragmentów krajobrazu). 

2 pkt. 

Używasz wyrazów określających położenie różnych elementów krajobrazu, np. blisko, nieco dalej, 
na prawo, na lewo, tuż obok, w górze. 

2 pkt. 

 Uwzględniasz informacje na temat pory roku, dnia, pogody. 1 pkt. 

W zakooczeniu przedstawiasz swoją opinię o opisywanym miejscu. 1 pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem opisu.  1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 
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Stosujesz bogate słownictwo (zastosowanie epitetów, porównao i przenośni). 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 
 

Kryteria oceny opisu miejsca 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Piszesz co to za miejsce,  gdzie się znajduje i jakie jest jego przeznaczenie. 2pkt. 

Określasz co najmniej cztery cechy miejsca (wielkośd, kształt). 1pkt. 

Opisujesz elementy wyposażenia. 2pkt. 

Opisujesz atmosferę, jaka panuje w tym  miejscu. 1pkt. 

Piszesz opinię na temat miejsca (wnioski, ocena). 1pkt. 

Stosujesz różnorodne przymiotniki. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem opisu. 1pkt. 

 Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  

(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 

pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 

( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt 

 Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt 

 
 

Kryteria oceny charakterystyki porównawczej 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przedstawienie obu postaci 1pkt. 

Zestawienie wyglądu zewnętrznego bohaterów 1pkt. 

Nazwanie, opisanie i porównanie cech charakteru, osobowości, umysłu  uzasadnienie podanych cech przykładami 2pkt. 

Zestawienie światopoglądu obu postaci, nazwanie wyznawanych wartości 1 pkt. 

Określenie relacji oby postaci z innymi ludźmi  określenie stosunku innych do obu bohaterów 1pkt. 

Piszesz  ocenę postaci (wnioski, opinie, refleksje). 1pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (cytaty, porównania, związki frazeologiczne). 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodnie z planem charakterystyki. 1pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna pomimo błędów w 
zapisie) 

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

 Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Kryteria oceniania wywiadu 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przeprowadzenie rozmowy koncentrującej się wokół określonego zagadnienia 1pkt. 

Trafny tytuł (zgodny z treścią pracy, ciekawy) 1 pkt. 

Interesujący sposób zadawania pytao (unikanie pytao zamkniętych, dopowiedzenia, komentarze, 
jasnośd, precyzja) 

2 pkt. 

Nawiązania do poprzednich wypowiedzi rozmówcy – co najmniej dwa przykłady 2 pkt. 

Potwierdzenie autorstwa wywiadu (podpis) 1 pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem wywiadu (wstęp, seria pytao i odpowiedzi, 
podsumowanie – uogólnienie, puenta, podziękowanie) 

1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 
 

 Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0p. 2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 

  
Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym 
 

Liczba  
punktów 

Praca świadczy o zrozumieniu tematu 1pkt 

Omówienie tezy we wstępie 1pkt 

Użycie co najmniej trzech trafnych argumentów 1pkt 

Rozwinięcie pierwszego argumentu  1pkt 

Rozwinięcie drugiego argumentu 1pkt 

Rozwinięcie trzeciego argumentu 1pkt 

 Każdy argument uzasadniasz przykładem z utworu literackiego lub z życia codziennego 1pkt 

Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku koocowego 1pkt 

Porządkujesz argumenty od najważniejszego do najmniej ważnego. 1pkt 

Dostosowanie słownictwa do charakteru rozprawki. (stosujesz zwroty dostosowane do rozprawki) 1pkt 

Bogactwo słownictwa (cytaty, pytania retoryczne) 1pkt 

Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy. 1pkt 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p. (uczeo uprawniony do 
dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna pomimo błędów w zapisie) 

2pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt 
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Sprawozdanie, rozprawki (teza) 
 
18 pkt. - celujący 
17 pkt. – 16 pkt.  bardzo dobry 
15 pkt.  – 13 pkt.    dobry 
12 pkt.  – 10 pkt.     dostateczny 
9 pkt. – 7 pkt.      dopuszczający 
6 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 

 
 

Kryteria oceny sprawozdania 
 

Liczba  
punktów 

 Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Opowiadasz o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka. 2pkt. 

Podajesz informacje o przyczynie i celu opisywanych wydarzeo. 1pkt. 

 Podajesz informacje o miejscu i czasie (gdzie? kiedy?). 1pkt. 

Podajesz informacje  o uczestnikach opisywanych wydarzeo (ich zachowanie, reakcje, wypowiedzi). 2pkt. 

Stosujesz słownictwo informującego o kolejności wydarzeo (np. później, potem, następnie..). 1pkt. 

Używasz słownictwa oceniającego. 1pkt. 

Zachowujesz chronologiczny  tok zdarzeo. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany, zgodny z planem sprawozdania. 1pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
 

Kryteria oceny rozprawki (teza) 
 

Liczba  
punktów 

Praca świadczy o zrozumieniu tematu 1pkt 

Przedstawienie tezy we wstępie 1pkt 

Użycie co najmniej trzech trafnych argumentów 1pkt 

Rozwinięcie pierwszego argumentu  1pkt 

Rozwinięcie drugiego argumentu 1pkt 

Rozwinięcie trzeciego argumentu 1pkt 

 Każdy argument uzasadniasz przykładem z utworu literackiego 1pkt 

Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku koocowego 1pkt 

Porządkujesz argumenty od najważniejszego do najmniej ważnego. 1pkt 

Dostosowanie słownictwa do charakteru rozprawki. (stosujesz zwroty dostosowane do rozprawki) 1pkt 

Bogactwo słownictwa (cytaty, pytania retoryczne) 1pkt 

Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy. 1pkt 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p. (uczeo uprawniony do 
dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna pomimo błędów w zapisie) 

2pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt 
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Opowiadanie z dialogiem, legendy, rozprawki (hipoteza)  
 
19 pkt. - celujący 
18 pkt. – 16 pkt.  bardzo dobry 
15 pkt.  – 13 pkt.    dobry 
12 pkt.  – 10 pkt.     dostateczny 
9 pkt. – 7 pkt.      dopuszczający 
6 pkt. – 0  pkt.     niedostateczny 

 
 

Kryteria oceny opowiadania z dialogiem Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1 pkt. 

 W ciekawy sposób przedstawiasz bohaterów. miejsce akcji, określasz czas akcji. 3 pkt. 

Wprowadzasz poprawnie i celowo dialog w tok narracji. 1pkt. 

Poprawnie stosujesz uzupełnienia dialogowe. 1pkt. 

Wyróżniasz  najważniejszy moment akcji. 1pkt. 

Opowiadasz o kolejnych wydarzeniach, które miały wpływ na następne . 1 pkt. 

Świadomie wprowadzasz określony typ narracji. 1 pkt. 

Nadajesz tytuł opowiadaniu. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla opowiadania. 1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie.        (dopuszczalne 3 błędy)  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 

 
Kryteria oceny legendy Liczba 

punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1 pkt. 

 W ciekawy sposób przedstawiasz bohaterów. miejsce akcji, określasz czas akcji. 3 pkt. 

Piszesz o postaciach i wydarzeniach fantastycznych, przedmiotach magicznych. 1pkt. 

Określasz miejsce  akcji. 1pkt. 

Piszesz  o miejscach , bohaterach historycznych. 1pkt. 

Opowiadasz o kolejnych wydarzeniach, które miały wpływ na następne . 1 pkt. 

Świadomie wprowadzasz określony typ narracji. 1 pkt. 

Nadajesz tytuł legendzie. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla legendy. 1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie.        (dopuszczalne 3 błędy)  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

Otrzymane punkty             na 19 p. możliwych Ocena   
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Kryteria oceny rozprawki (hipoteza) 
 

Liczba  
punktów 

Praca świadczy o zrozumieniu tematu 1pkt 

Przedstawienie tezy we wstępie 1pkt 

Wyrażenie swojego zdania 1 pkt 

Użycie co najmniej dwóch trafnych argumentów i kontrargumentów 1pkt 

Rozwinięcie pierwszego argumentu i kontrargumentu 2pkt 

Rozwinięcie drugiego argumentu i kontrargumentu 2pkt 

Porządkujesz argumenty i kontrargumenty od najważniejszego do najmniej ważnego. 1pkt 

Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku koocowego 1pkt 

Dostosowanie słownictwa do charakteru rozprawki. 1pkt 

Bogactwo słownictwa (cytaty, pytania retoryczne) 1pkt 

Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy. 1pkt 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p. (uczeo uprawniony do 
dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna pomimo błędów w zapisie) 

2pkt 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt 

 
 
Baśo, przemówienie, opis obrazu, karta z pamiętnika, opowiadania odtwórczego 
 
20pkt. celujący 
19 pkt. – 17 pkt.    bardzo dobry 
16 pkt. – 14 pkt.     dobry 
13 pkt. – 10 pkt.      dostateczny 
9 pkt. – 8 pkt.        dopuszczający 
7 pkt. - 0 pkt.         niedostateczny 
 

Kryteria oceny kartki z pamiętnika 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Przedstawiasz wydarzenia w narracji pierwszoosobowej. 1pkt. 

Przedstawiasz  miejsce wydarzeo. 2pkt. 

Wymieniasz  uczestników wydarzeo.  2pkt. 

Przedstawiasz przebieg zdarzeo. 2pkt. 

Stosujesz słownictwo, które  wskazuje na to, że wydarzenia rozgrywały się w przeszłości. 1pkt. 

Wprowadzasz komentarze i przemyślenia narratora. 1pkt. 

Przedstawiasz zdarzenia w chronologicznym porządku. 1pkt. 

Opowiadasz w sposób ciekawy i barwny. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla kartki z pamiętnika. 1pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 
p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy). 
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu.  1pkt. 
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Kryteria oceny opisu obrazu 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1 pkt. 

We wstępie podajesz krótką informację o dziele i jego twórcy. 1 pkt. 

Określasz tematykę obrazu. 1 pkt. 

Opisujesz pierwszy plan. 1 pkt. 

Opisujesz drugi plan. 1 pkt. 

Opisujesz tło obrazu. 1 pkt. 

Określasz nastrój obrazu, wykorzystując wiedzę z lekcji plastyki. 1 pkt. 

Nazywasz przynajmniej dwie cechy charakterystyczne dla poszczególnych elementów – np. dla 
kształtu, wielkości, koloru.  

2 pkt. 

Opisujesz własne wrażenia lub refleksje w przynajmniej dwóch zdaniach 1 pkt. 

Stosujesz  w wypowiedzi układ graficzny zgodny z wymogami danej formy wypowiedzi (np. akapity). 1 pkt. 

Piszesz spójny tekst (istnieją stylistyczne powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami  pracy).  1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (cytaty, porównania, związki frazeologiczne). 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 
 

Kryteria oceny przemówienia 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz (wygłaszasz) pracę zgodnie z poleceniem. 1pkt. 

Zastosowanie formuły otwarcia, powitania 1pkt. 

 Przedstawienie powodu  i celu przemówienia 1pkt. 

Przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, której jest poświęcone przemówienie 1pkt. 

Przedstawienie argumentów uzasadniających przyjęte stanowisko (m.in. 2 argumenty) 2pkt. 

Potwierdzenie argumentów przywołaniem przykładów  2pkt 

Przynajmniej dwa zwroty do odbiorców 1 pkt. 

Twórcze i oryginalne opracowanie tematu.  2pkt. 

Wykorzystanie nieodzownych figur retorycznych: apostrofy, anafory,  pytania retorycznego, 
wykrzyknienia. 

2pkt. 

Bogactwo języka. 1pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym  (dopuszczalne 3 błędy). 
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Zachowujesz właściwy układ graficzny, dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 
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Kryteria oceny baśni Liczba 

punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1 pkt. 

 W ciekawy sposób przedstawiasz bohaterów. miejsce akcji, określasz czas akcji. 3 pkt. 

Piszesz o postaciach i wydarzeniach fantastycznych, przedmiotach magicznych. 1pkt. 

Stosujesz charakterystyczny początek i zakooczenie. 1pkt. 

Stosujesz kontrast w przedstawieniu postaci. 1pkt. 

Piszesz o walce dobra ze złem, podkreślasz zwycięstwo dobra. 1pkt. 

Opowiadasz o kolejnych wydarzeniach, które miały wpływ na następne . 1 pkt. 

Świadomie wprowadzasz określony typ narracji. 1 pkt. 

Nadajesz tytuł baśni. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla baśni 1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem  językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem  ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie.        (dopuszczalne 3 błędy)  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 

Kryteria oceny opowiadania odtwórczego Liczba 
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem.                      1 pkt. 

W pracy nawiązujesz do oryginalnego utworu literackiego  1 pkt. 

 W ciekawy sposób przedstawiasz bohaterów. miejsce akcji, określasz czas akcji. 3 pkt. 

Wprowadzasz poprawnie i celowo dialog w tok narracji. 1pkt. 

Poprawnie stosujesz uzupełnienia dialogowe. 1pkt. 

Wyróżniasz  najważniejszy moment akcji. 1pkt. 

Opowiadasz o kolejnych wydarzeniach, które miały wpływ na następne . 1 pkt. 

Świadomie wprowadzasz określony typ narracji. 1 pkt. 

Nadajesz tytuł opowiadaniu. 1pkt. 

Piszesz w sposób uporządkowany właściwy dla opowiadania. 1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo. 1 pkt. 

 Piszesz tekst poprawny pod względem językowym. 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem ortograficznym. 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie)  

2pkt. 

Piszesz tekst poprawny interpunkcyjnie.        (dopuszczalne 3 błędy)  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1pkt. 

 
Autocharakterystyka 
 
21 pkt. - 20 pkt. celujący 
19 pkt. – 17 pkt.    bardzo dobry 
16 pkt. – 15 pkt.     dobry 
14 pkt. – 10 pkt.      dostateczny 
9 pkt. – 8 pkt.        dopuszczający 
7 pkt. - 0 pkt.         Niedostateczny 

Kryteria oceny autocharakterystyki Punktacja 

Zgodnośd z tematem 1p. 

Opisanie wyglądu zewnętrznego 1p. 

Opisanie postępowania (np. :zachowanie, zainteresowania, poglądy, pragnienia, marzenia) 2p. 

Dobór cech ze względu na temat (nazwanie co najmniej trzech cech) 3p. 

Uzasadnienie przytoczonych cech ( co miało wpływ na to, jaki jestem) 3p. 

Podsumowanie – ocena postaci; własne zdanie o sobie (np.: co w sobie lubię, a co chciałbym zmienid) 2p. 

Stosujesz bogate słownictwo (cytaty, porównania, związki frazeologiczne). 1p. 
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Piszesz w sposób uporządkowany, zgodnie z planem charakterystyki. 1p. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1p. 

Piszesz tekst poprawny językowo 0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p. 2p. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna pomimo 
błędów w zapisie) 

2p. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1p. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1p. 

 

Opis rzeźby 
 
24 pkt. - 23 pkt. celujący 
22 pkt. – 20 pkt.    bardzo dobry 
19 pkt. – 16 pkt.     dobry 
15 pkt. – 11 pkt.      dostateczny 
10 pkt. – 8 pkt.        dopuszczający 
7 pkt. - 0 pkt.         niedostateczny 

Kryteria oceny opisu rzeźby 
 

Liczba  
punktów 

Piszesz pracę zgodnie z poleceniem. 1 pkt. 

Wstęp 

Podajesz krótką informację o dziele i jego twórcy. 2 pkt. 

Określasz tematykę i wielkośd rzeźby 2 pkt. 

Określasz materiał, z którego wykonana jest rzeźba i gdzie jest usytuowana 2 pkt. 

Rozwinięcie 

Szczegółowe przedstawienie elementów dzieła 3 pkt. 

Określasz budowę rzeźby, wykorzystując wiedzę z lekcji plastyki. 1 pkt. 

Nazywasz przynajmniej dwie cechy charakterystyczne dla poszczególnych elementów – np. dla 
kształtu, wielkości, koloru.  

2 pkt. 

Zakooczenie 

Opisujesz własne wrażenia lub refleksje  1 pkt. 

Stosujesz  w wypowiedzi układ graficzny zgodny z wymogami danej formy wypowiedzi (np. 
akapity). 

1 pkt. 

Piszesz spójny tekst (istnieją stylistyczne powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami  pracy).  1 pkt. 

Nie podajesz sprzecznych informacji, nie powtarzasz tych samych treści. 1 pkt. 

Stosujesz bogate słownictwo (przymiotniki, środki stylistyczne) 1 pkt. 

Piszesz tekst poprawny językowo0–1 bł. = 2 p., 2 - 4 bł. = 1 p., 5 bł. i więcej = 0 p.  2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny ortograficznie 0 bł. = 2 p. ,1 - 2 bł. = 1 p., 3 bł. i więcej = 0 p.  
(uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania -  wypowiedź jest komunikatywna 
pomimo błędów w zapisie) 

2 pkt. 

Piszesz tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym (dopuszczalne 3 błędy).  
( uczeo uprawniony do dostosowanych kryteriów oceniania – treśd ujęta w formę zdao) 

1 pkt. 

Dbasz o estetykę zapisu. 1 pkt. 

 
W klasie ósmej dłuższe wypowiedzi pisemne uczniów są oceniane według kryteriów  

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
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3.Kryteria oceny dyktand sprawdzających 
 

 

1. Twoją znajomośd zasad ortografii i umiejętnośd stosowania ich w praktyce nauczyciel może 
sprawdzad poprzez testy ortograficzne i dyktanda sprawdzające. 

 
2. Pisanie pracy poprzedzone jest lekcją ortograficzną (kilka dni wcześniej) z danego zakresu 

wiadomości sprawdzanych w teście lub dyktandzie. 
 

3. Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją muszą wykazad się znajomością zasad ortograficznych. 
Dostają co najmniej na 5 dni   wcześniej przygotowane wyrazy z trudnością ortograficzną i 
te wyrazy są użyte potem w dyktandzie. 

 
4. Dyktanda oceniane są według następujących kryteriów: 

 
Klasy IV – VIII 

0 błędów 6 
1 błąd 5+ 
2 błędy 5 
3 błędy 4+ 
4 błędy 4 
5 błędów 3+ 
6 błędów 3 
7 błędów 2+ 
8 błędów 
9 błędów 
10 błędów 

2 
1+ 
1 
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4.Kryteria oceny recytacji 

 
 

CELUJĄCY 
 
Twoja recytacja i interpretacja tekstu wyróżnia się na tle klasy szczególnymi walorami 
artystycznymi 
 

BARDZO DOBRY 
 
Bardzo dobrze opanowałeś pamięciowo wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela. 
Recytujesz tekst z właściwą ekspresją, zachowując właściwe tempo, pauzowanie, odpowiednią 
intonację, próbujesz oddad głosem nastrój utworu. Wyraźnie wymawiasz słowa. 
 

DOBRY 
 
Recytujesz wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym bardzo 
dobre opanowanie tekstu, zachowujesz właściwą artykulację i tempo, sposobem recytacji 
próbujesz oddad nastrój utworu, lecz zdarzają ci się drobne uchybienia. 
 

DOSTATECZNY 
 
Recytujesz wskazany przez nauczyciela wiersz lub fragment prozy ze zrozumieniem, odpowiednio 
akcentujesz zdania i wyrazy, wyraźnie wymawiasz słowa. 
  

DOPUSZCZAJĄCY 
 
Wygłaszasz z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy, opuszczasz jednak 
wyrazy, zmieniasz ich kolejnośd lub używasz innych słów. Nie zachowujesz odpowiedniego 
pauzowania, niewyraźnie wymawiasz słowa. 
 

NIEDOSTATECZNY 
 
Nie opanowałeś pamięciowo utworu. Nawet z pomocą nauczyciela nie jesteś w stanie odtworzyd 
go z pamięci.  
 
 
Uczniowie z opinią PPP oceniani są wedle zaleceo psychologa. 
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5.Kryteria oceny głośnego czytania 
 

 

W I semestrze uczniowie klas IV oceną głośnego czytania otrzymują za przeczytanie tekstu 

wcześniej przygotowanego. Od II semestru oraz w klasach V i VIII uczniowie czytają na ocenę nowy 

tekst. 

 

CELUJĄCY 
 

Płynnie, wyraziście, bezbłędnie czytasz tekst, uwzględniając akcenty logiczne i emocjonalne. Twój 
sposób czytania cechują szczególne walory artystyczne. 

 

BARDZO DOBRY 
 

Czytasz tekst płynnie, utrzymując właściwe tempo i rytm, bezbłędnie, uwzględniasz akcenty 
logiczne. 
 

DOBRY 
 
Tekst czytasz płynnie, wyraziście, prawidłowo uwzględniasz znaki przestankowe. 
 

DOSTATECZNY 
 
Poprawnie czytasz tekst, jednak nieprawidłowo odczytujesz wyrazy nowe, trudne, przeważnie 
stosujesz znaki przestankowe. 
 

DOPUSZCZAJĄCY 
 
Czytasz głośno tekst, ale nie zachowujesz przy tym odpowiedniego tempa, właściwego 
przestankowania, niepoprawnie odczytujesz wyrazy. 
 

NIEDOSTATECZNY 
 
Nie opanowałeś techniki głośnego czytania. Błędnie odczytujesz większośd wyrazów, nie stosujesz 
logicznych przerw, tempo czytania jest bardzo słabe. 
 
 
 


