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1. Kryteria ocen z języka polskiego 

 

Uczeń otrzymuje oceny za: 
- odpowiedź ustna, 

- pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, 

- testy sprawdzające wiadomości, znajomość lektur, 

- wartość prowadzonych notatek, 

- samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości ( np. referat, zestawy 

bibliograficzne, projekt inscenizacji, elementy wykładu), 

- zaangażowanie na lekcjach. 

 

 

Ocenianie odpowiedzi ustnej 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 

 

Wiadomości 

- przyporządkować autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych  

w podstawie programowej; 

- określić ramy chronologiczne omawianych epok; 

- objaśnić znaczenie nazw omawianych epok literackich; 

- wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych okresów gatunków literackich; 

- wskazać cechy postaw i wzorców osobowych charakterystycznych dla danej epoki; 

- wskazać cechy prądów i umysłowych i artystycznych; 

- posługiwać się kluczowymi dla rozumienia omawianych epok pojęciami; 

- streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych z listy lektur obowiązkowych; 

 

Umiejętności 

- rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne w utworach literackich omawianych epok; 

- scharakteryzować bohaterów literackich; 

- przekazywać efekty swej pracy na lekcjach w komunikatywny sposób; 

- umiejętnie przywoływać cytaty z tekstów literackich do wypowiedzi własnych. 

 

 

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą , a ponadto: 

 

Wiadomości 

- wyjaśnić literaturoznawcze sensy pojęć; 

- wskazać podstawowe cechy gatunków; 

- powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi; 

- wskazać związki omawianych epok z wcześniejszymi; 

 

Umiejętności 

- opisać motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów; 

- scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych 

utworów literackich; 

- scharakteryzować podstawowe prądy artystyczne i umysłowe oraz hasła programowe  

      i idee poszczególnych epok, odwołując się do omówionych utworów literackich; 

- scharakteryzować wizję świata i człowieka w poszczególnych epokach , odwołując się  

do omówionych utworów literackich; 

- wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich 

omawianych epok; 
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- określić tematykę i problematykę omówionych utworów; 

- prezentować na lekcji zagadnienia wcześniej przygotowane w domu; 

- podejmować próby włączenia się do dyskusji. 

 

 

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną , a ponadto: 

 

Umiejętności 

 

- wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią 

omawianych epok; 

- porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka  w omawianych 

epokach, odwołując się do utworów literackich; 

- scharakteryzować koncepcję artysty i zadania sztuki w omawianych epokach, odwołując się  

do utworów literackich; 

- wskazać dominantę kompozycyjną i myślową oraz dokonać analizy typowego dla epoki  

i autora utworu literackiego; 

- zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu  

lub wiedzy o epoce; 

- formułować wnioski, uogólnienia i argumenty, prezentując swój punkt widzenia; 

- ocenić bohaterów literackich w kontekście epoki, zwracając uwagę na ich komplikację 

psychologiczną i uwikłania w problemy moralne, społeczne; 

- komponować w trakcie zajęć dłuższe wypowiedzi w sposób zwarty, logiczny i 

uporządkowany; 

- wypowiadać się płynnie, poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym. 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto: 

 

Wiadomości 

- wymienić głównych twórców kultury i ich dzieła w omawianych epokach; 

- wykazać się opanowaniem pamięciowym licznych fragmentów tekstów literackich  

oraz swobodnie posługiwać się cytatami; 

- przedstawić ewolucję bohatera literackiego oraz wybranych gatunków literackich  

na podstawie omawianych utworów; 

 

 Umiejętności 

 

- wyjaśnić funkcje motywów antycznych i symboli biblijnych w poznanych utworach 

literackich; 

- rozpoznać nawiązania do tradycji we współczesnym utworze literackim lub filmie; 

- formułować wnioski płynące z porównania kształtu artystycznego tekstów literackich; 

- samodzielnie gromadzić, porządkować i wykorzystywać w wypowiedziach ustnych  

     ( i pisemnych) materiały z różnych źródeł dotyczące literatury, filmu i innych dziedzin sztuki; 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego: 

 posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką; 

 rozpoznając przenośne znaczenia dzieła ( metaforyczne, alegoryczne, paraboliczne); 

 

- dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki( w tym tekstu lit.) , 

      ze wskazaniem funkcji środków specyficznych dla danej dziedziny sztuki; 

- wykazać się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji i piękną polszczyzną; 

- odwoływać się do opinii autorytetów ( sądy historyków literatury, myśli filozofów...)  

dla obrony własnego stanowiska; 
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- dowodzić własnej racji w ocenie dzieł sztuki; 

- dokonać syntezy twórczości literackiej( epoki, autora, prądu); 

- dokonać pisemnej parafrazy i stylizacji literackiej tekstu. 

 

Na ocenę celującą uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą , a ponadto: 

 

- prezentując swoje poglądy, umiejętnie posługiwać się wiedzą spoza programu szkolnego, 

świadczącą o dużej erudycji; 

- formułować wnioski dojrzałe , wnikliwe; 

- stawiać hipotezy badawcze; 

- polemizować , by obronić własne stanowisko, szukając wciąż nowych argumentów. 

 

Prace domowe i klasowe : sposoby sprawdzania stopnia realizacji wymagań 

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- zrozumieć temat rozprawki; 

-  znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną; 

- wprowadzić do pracy cytaty z utworów; 

- napisać pracę językiem komunikatywnym,  unikając błędów ortograficznych. 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu; 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny; 

-  zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki;  

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny; 

- stosować urozmaiconą leksykę (bogate słownictwo) i składnię (różne typy zdań); 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy  literatury; 

- sporządzić bibliografię; 

- zadbać o poprawność  i  jednorodność stylu; 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym; 

- zadbać o szczególnie klarowną koncepcję rozwinięcia zasugerowanych  

przez temat problemów; 

- w budowaniu argumentacji  wykorzystać materiał literacki., historycznoliteracki czy kulturowy; 

- umieścić w rozprawce własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, umiejętnie skonfrontować je   

z  sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; 

- posłużyć się żywym stylem i  bogatą leksyką; 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 

- w  toku argumentacyjnym wykorzystać materiał wykraczający poza treści programowe; 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu; 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym 

spojrzeniem; 

- sporządzić dokładne przypisy. 
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Ocenianie testów i wiadomości 

 
Według punktacji podawanej przy każdym teście 

 

Ocenianie notatek 

 

- systematyczność : wszystkie tematy, wraz ze stosownymi treściami są odnotowane, 

- rzetelność : zawierają informacje podane na lekcjach lub w zalecanym fragmencie podręcznika  

czy opracowania, 

- konkretność i jasność zapisu, 

- ewentualne wprowadzanie własnych refleksji ( dygresji, pytań). 

Ocena wynika ze stopnia realizacji powyższych kryteriów. 

 

Ocena zaangażowania 

Ocena celująca: 

- Uczeń wzbogaca treść lekcji o wartościową wiedzę pozaszkolną. 

Ocena bardzo dobra: 
- Uczeń potrafi wskazać kierunek interpretacyjny na lekcji poświęconej nowemu tematowi; potrafi 
wskazać trafne nawiązania merytoryczne. 

Ocena dobra: 
- Uczeń bierze udział w dyskusji, prezentując przemyślane i uzasadnione stanowisko; wykazuje 
aktywność w poszukiwaniach rozwiązań interpretacyjnych. 

Ocena dostateczna: 
- Uczeń uczestniczy w procesie lekcyjnym, formułując wypowiedzi trafne, lecz niepełne. 

Ocena dopuszczająca: 
- Uczeń rzadko wykazuje aktywność podczas lekcji, a jego wypowiedzi mają charakter odtwórczy 
(powtarzanie zdania podręcznika, nauczyciela, przedmówcy). 

Ocena niedostateczna: 

- Uczeń nie uczestniczy w tworzeniu treści lekcji; zagadnięty nie wie, o czym jest mowa;  

nie wykonuje poleceń nauczyciela. 
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2. Wymagania edukacyjne 

 

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji 

 

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń: 

1) odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, 

zdań, grup zdań uporządkowanych w akapicie, odróżnia znaczenie realne i etymologiczne) 

oraz wydzielonych przez siebie fragmentów; potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle 

całości; 

2) rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), politycznych 

(przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość  

i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak  

i ukryte; (przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia 

wiadomość i komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno 

jawne, jak i ukryte; 

3) rozpoznaje typ nadawcy i adresata tekstu; 

4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim 

środki językowe i ich funkcje w tekście; 

5) wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, 

dokonuje jego logicznego streszczenia; 

6) rozróżnia w dialogu odpowiedzi właściwe i unikowe; 

7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję; 

8) rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź; 

9) rozpoznaje manipulację językową w tekstach reklamowych, w języku polityków  

i dziennikarzy. 

 

2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń: 

1) szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według 

wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego 

księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu); 

2) korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli; 

3) tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki; 

4) sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię 

wybranego tematu 

 

3. Świadomość językowa. Uczeń: 

1) analizuje i definiuje (w razie potrzeby z pomocą słowników) znaczenia słów; 

2) zna pojęcia znaku i systemu znaków; uzasadnia, że język jest systemem znaków; rozróżnia 

znaki werbalne i niewerbalne, ma świadomość ich różnych funkcji i sposobów interpretacji; 

3) zna pojęcie aktu komunikacji językowej i wskazuje jego składowe (nadawca, odbiorca, 

kod, komunikat, kontekst), dostrzega i omawia współczesne zmiany modelu komunikacji 

językowej (np. różnice między tradycyjną komunikacją ustną lub pisaną a komunikacją  

przez Internet); 

4) rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – 

w tym perswazyjną); 

5) wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, 

środowiskowych i zawodowych polszczyzny; 
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6) rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, rozróżnia jej 

typy; 

7) rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności  

i stosowności wypowiedzi; rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych; 

8) odróżnia słownictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego, oficjalne  

od swobodnego. 

 

II Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty 

kultury wskazane przez nauczyciela. 

 

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń: 

1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki; 

2) określa problematykę utworu; 

3) rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego rozwiązania  

w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów) 

 

2. Analiza. Uczeń: 

1) wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (poznane 

wcześniej, a ponadto: oksymorony, synekdochy, hiperbole, elipsy, paralelizmy) oraz inne 

wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) 

i określa ich funkcje; 

2) dostrzega w czytanych utworach cechy charakterystyczne określonej epoki (średniowiecze, 

renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie 

międzywojenne, współczesność); 

3) analizując teksty dawne, dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) wynikające 

ze zmian historycznych; 

4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, 

fabuła, sytuacja liryczna, akcja); 

5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne). 

 

3. Interpretacja. Uczeń: 

1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-

klucze, wyznaczniki kompozycji); 

2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, 

religijne); 

3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich; 

4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu. 

 

4. Wartości i wartościowanie. Uczeń: 

1) dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościowaniu, (np. 

język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem wartościowania, a także 

źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, 

prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; 

solidarność, niepodległość, tolerancja); 

2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe 

i uniwersalne; 

3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości 

i miłosierdzia) oraz rozumie źródła tych konfliktów. 
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III Tworzenie wypowiedzi 

1. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja 

utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, 

przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej; 

2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, 

analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe 

słownictwo); 

3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki  

i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje 

ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady 

ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie); 

4) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową 

wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu); 

5) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji; 

wystrzega się nieuczciwych zabiegów erystycznych; 

6) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, 

eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza przypisy); 

7) wykonuje różne działania na tekście cudzym (np. streszcza, parafrazuje, sporządza 

konspekt, cytuje). 

  

2. Świadomość językowa. Uczeń: 

Operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym  

i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, świat – 

współczesność i przeszłość; kultura, cywilizacja, polityka). 

 

 

 

3. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : 

interpretacja utworu poetyckiego 

 

Sposób sprawdzenia stopnia opanowania wymagań: 
test dwustopniowy: 
cz. I - ćwiczenia analityczne; 
cz. II - praca interpretacyjna. 

Część I 

• na ocenę dopuszczającą 
- nazwać typ liryki, biorąc za kryterium kreację, ja" lirycznego; 

-  znaleźć ślady obecności podmiotu lirycznego;  

- nazwać i wyodrębnić formy monologu lirycznego;  

- wypisać znaczące środki stylistyczne i je nazwać;  

- przedstawić w formie kilku zdań sytuację liryczną;   
 
 
• na ocenę dostateczną  

- opisać budowę wiersza; 

- na podstawie słów wiersza zidentyfikować podmiot liryczny; 

-  określić funkcję występujących w tekście form monologu lirycznego; 

-  określić funkcję znaczących środków stylistycznych; 
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-  sformułować założenie interpretacyjne; 

-  zaprojektować konteksty interpretacyjne. 

Część II 

• na ocenę dobrą  

- budować pracę interpretacyjną według własnej koncepcji;  

- zadbać o spójność tworzonego tekstu;  

- zadbać o poprawność stylistyczną pracy; 

- zadbać o poprawność ortograficzną;  

- umiejętnie wykorzystać obserwacje analityczne do budowania własnej hipotezy interpretacyjnej (sprawnie 

posługiwać się terminologią teoretycznoliteracką; podmiot liryczny, monolog liryczny, sytuacja liryczna);  

- podejmować próby dotarcia do znaczeń metaforycznych;  

- umiejętnie przywoływać fragmenty tekstu (cytaty) dla poparcia własnych sądów;  

- zastosować uzasadnione konteksty interpretacyjne;  

 

 
• na ocenę bardzo dobrą 

- wykazać się umiejętnością budowania oryginalnej koncepcji pracy; 
-  zadbać o klarowność wywodu interpretacyjnego;  
- swobodnie posługiwać się terminologią teoretycznoliteracką, szczególnie wyraźnie akcentując 

funkcjonalność zastosowanych form i środków, m. in. monologu lirycznego, kreacji podmiotu, środków 
stylistycznych itp,;  

-  umiejętnie łączyć obserwacje analityczne ze sferą znaczeń wiersza; 
-  formułować własne dojrzałe uwagi, wnioski i sugestie; 
- szczególnie starannie dobierać wartościowe i uzasadnione konteksty interpretacyjne; 
-  umiejętnie budować uogólnienia interpretacyjne;  
-  posługiwać się bogatą leksyką i żywym stylem; 
-  zadbać o poprawność interpunkcyjną pracy; 

 
 

* na ocenę celującą 
- wykazać się dużą sprawnością interpretacyjną; 
- budować bardzo dojrzałe i oryginalne sądy wartościujące i uogólniające;  
- starannie i celowo dobierać konteksty wykraczające poza program nauczania świadczące o dużej erudycji; 
- stylowi własnej pracy nadać znamiona indywidualności. 

 
 

 
4. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania: rozprawka 

 

Sposób sprawdzana stopnia realizacji wymagań: prace domowe i praca klasowa.         

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 

- zrozumieć temat rozprawki ; 

-  znaleźć argumenty uzasadniające tezę, 

- zachować trójdzielność kompozycyjną; 

- wprowadzić do pracy cytaty z utworów; 

- napisać pracę językiem komunikatywnym,  unikając błędów ortograficznych. 

 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 

- zaprezentować własną koncepcję rozwinięcia tematu; 

- podjąć próbę skomponowania pracy w sposób zamierzony i nieschematyczny; 

-  zadbać o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; 
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Na ocenę dobrą uczeń powinien: 

- w funkcji argumentacyjnej właściwie wykorzystać materiał literacki i historycznoliteracki;  

- umiejętnie łączyć poszczególne części pracy tak, by jej tekst był spójny; 

- stosować urozmaiconą leksykę (bogate słownictwo) i składnię (różne typy zdań); 

- sięgać do różnych źródeł wiedzy, cytować badaczy  literatury; 

- sporządzić bibliografię; 

- zadbać o poprawność  i  jednorodność stylu; 

 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 

- pamiętać o oryginalnym zamyśle kompozycyjnym; 

- zadbać o szczególnie klarowną koncepcję rozwinięcia zasugerowanych przez temat  

       problemów; 

- w budowaniu argumentacji  wykorzystać materiał literacki., historycznoliteracki czy kulturowy; 

- umieścić w rozprawce własne przemyślane sądy wartościujące i uogólniające, umiejętnie skonfrontować je   

z  sądami badaczy literatury; 

- zadbać o poprawność frazeologiczną i fleksyjną; 

- posłużyć się żywym stylem i  bogatą leksyką; 

 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 

- w  toku argumentacyjnym wykorzystać materiał wykraczająjcy poza. treści programowe; 

- wykazać się oryginalnością ujęcia tematu; 

- umiejętnie wykorzystać sądy profesjonalnych badaczy literatury, konfrontując je z własnym spojrzeniem; 

- sporządzić dokładne przypisy. 

 

 
5. Teksty kultury 

1. Teksty poznawane w całości 

nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim okresie nauczania oraz 

wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości,przy czym nie można pominąć 

autorów i utworów oznaczonych gwiazdką: 

Sofokles „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny); 

*”Bogurodzica”; „Lament świętokrzyski”; 

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; 

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety; 

William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”; 

Adam Mickiewicz– wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność”), *”Dziadów” 

część III, *”Pan Tadeusz”; 

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze; 

Cyprian Norwid – wybrane wiersze; 

Bolesław Prus *”Lalka”; 

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór,np.”Zbrodnia i kara”, „Łagodna”; 

Joseph Conrad „Jądro ciemności”; 

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;   

Stanisław Wyspiański *”Wesele”; 

Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” (tom I –Jesień); 
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Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne”  

lub „Przedwiośnie”); 

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty 

Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze; 

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie; 

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie; 

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie; 

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, 

Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak –wybrane wiersze; 

Miron Białoszewski – wybrane utwory; 

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza); 

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej „Cudzoziemka”, Zofii 

Nałkowskiej „Granica”, Józefa Mackiewicza „Droga donikąd”, Stanisława Lema „Solaris”, 

Juliana Stryjkowskiego „Austeria”, Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków 

miłosnych”); 

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki „Proces”, Alberta Camusa 

„Dżuma”, George'a Orwella „Rok 1984”, Isaaca Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina”, 

Gabriela Garcii Marqueza „Sto lat samotności”, Umberto Eco „Imię róży”). 

 

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela),  

przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką: 

wybór mitów; 

„Dzieje Tristana i Izoldy”; 

Miguel Cervantes „Don Kichote”; 

Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”; 

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”; 

Adam Mickiewicz „Dziady” część IV; 

Juliusz Słowacki „Kordian”; 

Witold Gombrowicz *”Ferdydurke”; 

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć przed Panem 

Bogiem”; 

Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”; 

Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”; 

„Biblia” (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. 

Jana, fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury 

dzieł z innych epok); 

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda 

Gombrowicza); 

Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”; 

3. Inne: 

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja 

Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego); 

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa 

(Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne. 
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6. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

6.1. Ocenianie bieżące 

1. Podstawową formą bieżącego sprawdzania wiedzy, umiejętności i oceniania ucznia 

jest: odpowiedź ustna, kartkówka (krótka forma pisemna), sprawdzian ( dłuższa forma 

pisemna), wypracowanie i zaangażowanie ucznia. 

2. Czas trwania odpowiedzi ustnej i kartkówki nie może przekroczyć 20 minut. 

3. Oceny mają charakter jawny. 

4. Na prośbę ucznia nauczyciel wystawiając ocenę ma obowiązek ją uzasadnić. 

5. Każda ocena musi mieć charakter mobilizujący. 

6. Pisemne prace powinny być ocenione w terminie do trzech tygodni od napisania 

pracy. 

 

6.2. Kartkówki i sprawdziany 

1. Nauczyciel informuje uczniów o planowanym sprawdzianie tydzień wcześniej  

i zapisuje to w dzienniku lekcyjnym. 

2. Kartkówka obejmuje mały zakres materiału (3 - 4 lekcje tematyczne) i nie wymaga 

wcześniejszej zapowiedzi. 

 

6.3. Ocenianie śródroczne i roczne 

1. Ustalając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel uwzględnia:  

a) zdobytą wiedzę, 

b) zaangażowanie ucznia na lekcji i kołach zainteresowań, 

c) obecność na lekcjach. 

2. Oceny śródroczne i roczne powinny być ustalone zgodnie z przedmiotowym 

systemem oceniania. 

3. Oceny śródroczne i roczne nie muszą być średnią ocen wpisanych do dziennika. 

4. Podstawą oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej są oceny znajdujące się  

w dzienniku lekcyjnym 

5. Oceny śródroczne i roczne w dokumentacji wpisuje się w pełnym brzmieniu 

6. Ocenie śródrocznej i rocznej podlegają zajęcia obowiązkowe, dodatkowe  

oraz fakultatywne 

7. Nauczyciel powiadamia ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie 

niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją, a wychowawca w formie pisemnej 

powiadamia rodziców 

8. Uczeń, który opuści 25% odbytych lekcji w danym półroczu zobowiązany jest  

do zaliczenia danej partii materiału w formie pisemnej. W przypadku 50% 

nieobecności na zajęciach lekcyjnych w półroczu uczeń może być klasyfikowany na 

podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

9. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy. 

10. W przypadku przepisania się ucznia z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony 

uczeń musi zaliczyć daną partię materiału w sposób określony  

przez nauczyciela. 

 

 

6.4. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń nie klasyfikowany może złożyć prośbę o egzamin klasyfikacyjny  

do S. Dyrektor w dniu zakończenia klasyfikacji. Rada Pedagogiczna podejmuje 

decyzję dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego. S. Dyrektor wyznacza termin 

egzaminu klasyfikacyjnego i powiadamia o tym ucznia. 
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2. Formę i termin egzaminu ustala S. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem 

przedmiotu. 

3. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego zatwierdza Rada Pedagogiczna 

4. Ocena wystawiona na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

6.5. Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolenego może złożyć 

podanie do S. Dyrektor o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego najpóźniej  

w dniu rozdania świadectw 

a) egzamin poprawkowy (w formie ustnej i pisemnej) odbywa się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a dokładny termin egzaminu poprawkowego ustala  

S. Dyrektor. 

b) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez S. Dyrektor 

c) uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego może poprosić nauczyciela  

o informację dotyczącą zakresu wymagań egzaminacyjnych. 

 

2. Ocena wystawiona na podstawie egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

6.6. Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej  

(zgodnie ze Statutem Szkoły) 

 


