
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
z języka polskiego  
dla klas IV- VIII 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie 
 
Wymagania edukacyjne formułowane są zgodnie z:  

1. Podstawą programową nauczania j. polskiego w szkole podstawowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
2. Programem nauczania: 
a)  „Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV–

VIII szkoły podstawowej Marlena Derlukiewicz  (dotyczy klas 4,5) 
b) Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-

VIII  
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska (dotyczy klas 6, 7 i 8) 

3. Statutem szkoły 
 
 
I. Cele PSO 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 
2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 
4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji zwrotnej o postępach, 
trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
 
II. Zasady PSO 

 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka 
polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania. 
2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, 
powinien pisać w terminie późniejszym (nieprzekraczającym 2 tygodnie), uzgodnionym z 
nauczycielem. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej, otrzymuje ocenę niedostateczną. 
3. Za prace klasowe uważane są sprawdziany, wypracowania klasowe i testy - zapowiadane z 1-
tygodniowym wyprzedzeniem. 
4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe muszą być przez ucznia poprawione. 
5. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz 
lektury w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. 
6. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu, 
ćwiczeń) bez podania powodu tyle razy w semestrze, ile ma godzin przedmiotu w tygodniu. Jednak 
uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania w dniu zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, 
recytacji. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji – w przeciwnym wypadku otrzymuje 
ocenę niedostateczną. W przypadku wykorzystania przez ucznia limitu nieprzygotowań każde 
następne skutkuje oceną niedostateczną. 
7. Jeżeli uczeń nie odrobił pracy domowej na dany dzień, to zobowiązany jest zrobić ją na następną 
lekcję (zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z tego obowiązku). 
8. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak nieprzygotowania, które nastąpiło z 
ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna. Jednak uczeń nie może 
zgłaszać tych form usprawiedliwienia w dniu zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, recytacji. 



 

9. Za wypracowanie przepisane z Internetu lub innego źródła uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Ocena ta nie podlega poprawie. 
10. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony 
nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach. 
11. Uczeń ma prawo poprawić nie więcej niż trzy oceny bieżące w semestrze. Podczas wystawiania 
oceny  śródrocznej i rocznej  bierze się pod uwagę obie oceny. 
a)  Poprawie oceny ze sprawdzianu, testu i pracy klasowej podlegają oceny 1-3  
b) Z recytacji i dyktanda można poprawić oceny 1-3. 
c) Kartkówki nie podlegają poprawie. 
 
III. Skala ocen 
- celujący (6) 
- bardzo dobry (5) 
- dobry (4) 
- dostateczny (3) 
- dopuszczający (2) 
- niedostateczny (1) 
 
Dopuszczalne są plusy i minusy przy ocenach bieżących. 

a) „Plusy” (+) i „minusy” (–) 
 

Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”. 
„Minus” uczeń może otrzymać za: 
- brak podręcznika, zeszytu, ćwiczeń 
- nieprzyniesienie potrzebnych materiałów 
- słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie 
- braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań) zeszytu przedmiotowego. 
Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej. 
„Minusy” nauczyciel odnotowuje w swoim notatniku. 
„Plus” uczeń może otrzymać za: 
- nieskomplikowane, krótkie zadania domowe 
- przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji 
- dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie 
- kompletność zeszytu przedmiotowego. 
Trzy „plusy” równe są ocenie bardzo dobrej. 
 
IV. Zasady oceniania 
 

1.  Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 
Ocenie podlegają: 
• prace pisemne (sprawdziany z opracowanego działu, prace klasowe z lektury, kartkówki, 
dyktanda); 
• praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie); 
• znajomość terminów literackich oraz wybranych zagadnień z nauki o języku  
• samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 
• wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; 
• wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów 
użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 
• recytacja z pamięci (wiersz i proza); 
• czytanie; 



 

• zeszyt (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia); 
• projekty 
• zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność). 
 
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów i waga ocen  
 
Forma podlegająca ocenie  Waga  
Praca ucznia na lekcji 1 
Praca domowa  1 
Udział w konkursach  1 
Nieprzygotowanie do lekcji  1 
Aktywność  na lekcji  1 
Odpytywanie bieżące na lekcji  2 
Wypracowanie redagowane na lekcji  2 
Dyktando  2 
Kartkówka z bieżącego materiału/ lektury  2 
Recytacja wiersza 2 
Prace dodatkowe  2 
Sprawdzian obejmujący część działu  3 
Projekty 3 
Konkursy szkolne (1-3 miejsce, wyróżnienie) 3 
Praca klasowa z lektury  3 
Sprawdzian obejmujący cały dział  4 
Konkursy zewnętrzne  4 
Diagnozy  % 
 
  
4.  Sposób uzasadniania oceny śródrocznej/ rocznej 
a) ocena śródroczna  lub roczna liczona jest jako średnia ważona ocen bieżących. 
b) średnią ważoną przelicza się na ocenę w następujący sposób: 

od 1,75-2,74 dopuszczający 
od 2,75-3,74 dostateczny 

od 3,75- 4,74 dobry 
od 4,75-5,74 bardzo dobry 

od 5,75 i wyżej celujący 
 
5. Ocena roczna może być wyższa o jeden stopień w stosunku do oceny semestralnej. 
 
6. Prace klasowe oceniane są w sposób punktowy- punkty przeliczane są na procenty, a 
procenty na oceny w następujący sposób: 
bardzo dobry (5) - 100% - 91% 
dobry (4) 90% - 75% 
dostateczny (3) 74% - 51% 
dopuszczający (2) 50% - 31% 
niedostateczny (1)-poniżej 30% 
 
W przypadku krótkich kartkówek lub innych prac pisemnych - dopuszczalne są inne wielkości w 
zależności od stopnia trudności pracy i innych czynników. W takim przypadku nauczyciel 
każdorazowo informuje uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen. 



 

 
7.  Kryteria oceniania dłuższych form pisemnych (np. opowiadanie, opis przedmiotu, postaci, 
krajobrazu, dzieła sztuki, listu, sprawozdania, streszczenia) na pracach klasowych w klasach 
IV – VI  

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I Realizacja tematu 0 – 3  
II Kompozycja 0 – 1  
III Bogactwo języka 0 – 1  
IV Poprawność językowa (dopuszczalne 3 błędy) 0 – 1  
V Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy) 0 – 1  
VI Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy) 0 – 1  
(Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium III, IV, V 
przyznaje się 0 punktów) 

8.  Kryteria oceniania krótkich / użytkowych form wypowiedzi  (np. zaproszenie, ogłoszenie, 
zawiadomienie, przepis, instrukcja, kartka pocztowa) na pracach klasowych w klasach IV – VI  

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I Realizacja tematu 0 – 1  
II Forma (obecność wszystkich wyznaczników) 0 – 1  
III Poprawność językowa 0 – 1  
IV Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 0 – 1  
V Estetyka zapisu oraz graficzne rozmieszczenie tekstu 0 – 1  
 
9.  Kryteria oceniania dłuższych i krótszych wypowiedzi pisemnych na pracy klasowej/ testach 
w klasach 7-8 według wytycznych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (w załączniku) 
 
10.  Zasady oceniania dyktand 

Szczegółowe kryteria ustala każdorazowo nauczyciel, mając na uwadze stopień trudności i objętość 
dyktanda. Przyznane punkty przeliczane są na ocenę procentowo. 

 
11. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen rocznych 
a) Uczeń może poprawić przewidywaną roczną ocenę niedostateczną w formie ustnej lub pisemnej w 
terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
b) Uczeń, który nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, ma prawo 
do jednorazowej jej poprawy o jeden stopień jeżeli był aktywny na lekcjach i nie otrzymywał ocen 
niedostatecznych za brak zadań domowych. Warunkiem takiej poprawy jest prawidłowa odpowiedź 
(w 95%) na pytania z materiału programowego z całego semestru lub roku. 
 
12. Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych i stwierdzoną dysleksją rozwojową 
 
Ocenianie uczniów dyslektycznych jest zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz.1534) - aktualne dla nowych SP IV-VIII oraz ; Dz. U. – poz. 1512 



 

rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – wchodzi w życie 1 września 2017 r.,  
Nauczyciel, stosujący wobec ucznia z dysleksją łagodniejsze kryteria oceniania w zakresie 
sprawności i umiejętności, które sprawiają mu szczególne problemy, ma prawo wymagać od niego 
większego wkładu pracy w porównaniu z innymi uczniami.  
 
9. Inne 

Sprawdzone  i ocenione prace klasowe oraz sprawdziany uczeń otrzymuje na lekcji poświęconej ich 
omówieniu i poprawie, a jego rodzice (opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu podczas zebrań 
ogólnych / indywidualnych. 
 
 
 
 
 
 
 

PSO opracowany na spotkaniu Zespołu Nauczycieli  Polonistów w dniu 2 września 2019 r. 
 

Marzena Krzywiak 
Elżbieta Kubis 

Ewa Jóźwiak 
Magdalena Wasilewska 

Kinga Janowska- Przybylak 
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Załącznik 1 

Kryteria oceniania wypowiedzi otwartej (wypowiedź o charakterze twórczym i wypowiedź o charakterze 
argumentacyjnym) na podstawie wytycznych z CKE. 

 

Kryterium oceniania Informacje dodatkowe 
1. Realizacja tematu 

(0-2pkt.) 
- wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu  
- w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy tematu, np. czy uczeń w odpowiedni 



 

sposób odwołał się do lektury wskazanej w poleceniu  
- wypowiedź jest w całości na temat. 
- jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich 
pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. 

2.  Elementy twórcze/ 
elementy retoryczne 
(0-5 pkt.) 

- narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona 
- wydarzenia są logicznie ułożone 
- fabuła jest urozmaicona, np.  zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, 
dialog, puenta  
- lektura wskazana w poleceniu została wykorzystana pobieżnie, czy w sposób ciekawy i twórczy. 

3.  Kompetencje 
literackie i 
kulturowe (0-2 pkt.) 

- uczeń wykorzystał znajomość lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (a także innych 
tekstów – jeżeli polecenie tego wymagało) w sposób funkcjonalny, tzn. np. czy przywołał w pracy 
takie wydarzenia albo omówił takie wątki, które istotnie wspierają jego tok rozumowania albo 
dobrze ilustrują to, o czym pisze  
- uczeń, pisząc np. o wydarzeniach z danej lektury, nie popełnił błędów, np. nie pomylił imion 
postaci, nie przypisał postaciom cech, których nie posiadają, bądź nie wymyślił wydarzeń, których w 
lekturze nie ma. 

4.  Kompozycja tekstu 
(0-2 pkt.) 

- kompozycja wypowiedzi jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, np. czy rozprawka zawiera 
wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a list – zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie i zwrot 
pożegnalny  
- wypowiedź jest spójna, tzn. czy jest napisana w taki sposób, że łatwo się ją czyta dzięki np. jasnym 
powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami i akapitami tekstu  
- wypowiedź jest logiczna, tzn. czy jest zbiorem uporządkowanych myśli  
- wypowiedź jest podzielona na odpowiednio wyodrębnione graficznie akapity, z których każdy 
stanowi logicznie zorganizowaną, zwartą całość. 

5. Styl (0-2 pkt.) - styl wypowiedzi jest odpowiedni do jej treści i formy, tzn. np. czy uczeń nie napisał rozprawki, 
stosując słownictwo charakterystyczne dla stylu potocznego w odmianie mówionej  
- styl wypowiedzi jest jednolity, tzn. czy uczeń konsekwentnie posługuje się jednym, wybranym 
stylem, a jeżeli miesza różne style w wypowiedzi – to czy jest to uzasadnione (czy czemuś to służy). 

6.  Język (0-4 pkt.) - czy uczeń poprawnie użył w wypowiedzi różnych rodzajów zdań i bogatej leksyki (np. 
frazeologizmów, wyrazów rzadziej używanych w języku polskim), czy też ograniczył się do 
najprostszych środków językowych  
- czy środki językowe, których użył uczeń, pozwalają mu zrealizować temat w sposób swobodny i 
precyzyjny, czy też pobieżny, sprawiający trudność w zrozumieniu tekstu. W ocenie egzaminator 
uwzględni również liczbę wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w wypowiedzi. 
 

7. Ortografia (0-2 pkt) 2 pkt. – nie więcej niż 1 błąd ortograficzny 
1 pkt. – 2-3 błędy ortograficzne 
0 pkt. – 4 lub więcej błędów ortograficznych 

8. Interpunkcja (0-1 
pkt.) 

1 pkt. – nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych 
0 pkt. – 6 lub więcej błędów interpunkcyjnych 

9. Uwagi dodatkowe  1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 
2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w 
poleceniu, za całą wypowiedź egzaminator przyzna 0 pkt. 
3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, egzaminator oceni ją na 0 pkt. 
4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), egzaminator 
przyzna 0 pkt w każdym kryterium. 
5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji 
tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów retorycznych oraz kompetencji literackich i 
kulturowych. W pozostałych kryteriach egzaminator przyzna 0 punktów. 
 

 

Wypracowanie o charakterze argumentacyjnym oceniane jest wg tych samych kryteriów, co wypracowanie o 
charakterze twórczym, z wyjątkiem punktu 2.Zapisy będą doprecyzowane w odniesieniu do poszczególnych tematów w 

każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.



 

Załącznik 2 
Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych w klasach 7 i 8 w ujęciu punktowym 

 
 

1. Realizacja tematu wypowiedzi 
2 pkt   

· Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu.  
· Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione.  
· Wypowiedź w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu.  

 
1 pkt   

· Forma wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 
·  Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB  
· W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu.  

 
0 pkt   

ą wskazaną w poleceniu. ALBO  
ędnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niż forma).  

 
 

2. Elementy twórcze/ elementy retoryczne 
Wypowiedź o charakterze  
twórczym (np. opowiadanie)  

Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym (np. 
rozprawka)  

5 pkt   
·  Funkcjonalna narracja.  
·  Logiczny układ zdarzeń.  
· Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne 

wykorzystanie co najmniej 6 spośród 
następujących elementów: opis, 
charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce 
akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, 
dialog, monolog, retrospekcja.  

·  Twórcze wykorzystanie treści lektury.  
 

 
· Pogłębiona argumentacja.  
· Argumenty odwołujące się np. do faktów, 

logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi 
przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie 
przykładów w funkcji argumentacyjnej.  

· Argumenty/przykłady uporządkowane, np. 
zhierarchizowane.  

 

4 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 
5 pkt.  

Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 pkt i niektóre na 
5 pkt.  

3 pkt  
·  Funkcjonalna narracja.  
·  Logiczny układ zdarzeń.  
·  Prosta fabuła, w tym funkcjonalne 

wykorzystanie co najmniej 4 spośród 
następujących elementów: opis, 
charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce 
akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, 
dialog, monolog, retrospekcja.  

 

 
·  Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi 

brak wnikliwości.  
· Niektóre argumenty zilustrowane 

odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB 
wykorzystanie przykładów w funkcji 
argumentacyjnej.  

· Argumenty/przykłady częściowo 
uporządkowane.  

 
2 pkt  Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 

3 pkt.  
Praca spełnia wszystkie wymagania na 1 pkt i niektóre na 
3 pkt.  

1 pkt  
·  Narracja częściowo funkcjonalna.  
·  Dopuszczalne usterki w logicznym układzie 

zdarzeń.  
· Prosta fabuła.  

 

·  Podjęta próba argumentowania.  
· Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie 

omówionych przykładów, powiązanych z 
problemem określonym w temacie.  

 

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania 
określonego na 1 pkt.  

Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania 
określonego na 1 pkt.  

 
3. Kompetencje literackie i kulturowe 

2 pkt   
·  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu 

literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
·  Poprawność rzeczowa.  

 



 

1 pkt   
·  Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo 

funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga). 
ALBO  
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne 
wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  
ALBO  
Częściowo funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz częściowo 
funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jeżeli polecenie tego wymaga).  

·  Dopuszczalne 1–2 błędy rzeczowe.  
 

0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.  
 

 
4. 4. Kompozycja tekstu 

2 pkt   
·  Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
· Graficznie wyodrębnione akapity.  
·  Dopuszczalna 1 usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na 

funkcjonalne akapity.  
 

1 pkt   
· Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi.  
· Graficznie wyodrębnione akapity.  
· Dopuszczalne łącznie 2–3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi.  

 
0 pkt  Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania określonego na 1 pkt.  

 
5. Styl 

2 pkt   
· Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi.  
· Jednolity.  

 
1 pkt  Sporadyczne usterki w odpowiedniości ORAZ/LUB jednolitości stylu.  
0 pkt  Praca nie spełnia wymagań określonych na 1 pkt.  
 

 
6. Język 

 
 Poprawność środków 
 
Zakres środków 

Nie więcej niż 2 
błędy językowe  

3–4 błędy 
językowe  

5–6 błędów 
językowych  

7–9 błędów 
językowych 

10 lub więcej 
błędów 
językowych  

      
Szeroki zakres środków językowych, tzn.  
* zróżnicowana składnia  
* zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata 
frazeologia, precyzyjne słownictwo,  
umożliwiające pełną i swobodną realizację tematu.  

4 pkt  3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  

Zadowalający zakres środków językowych, tzn. 
składnia i leksyka stosowne / odpowiednie do 
realizacji tematu.  

3 pkt  2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  

Wąski zakres środków językowych, tzn. składnia i 
leksyka proste / ograniczone, utrudniające 
realizację tematu.  

2 pkt  1 pkt  0 pkt  0 pkt  0 pkt  

 
7. Ortografia 

2 pkt  Nie więcej niż 1 błąd ortograficzny.  
1 pkt  2–3 błędy ortograficzne.  
0 pkt  9. lub więcej błędów ortograficznych.  

 
8. Interpunkcja  

1 pkt  Nie więcej niż 5 błędów interpunkcyjnych.  
0 pkt  6 lub więcej błędów interpunkcyjnych.  
 

 
 
 
W latach 2019–2021 na egzaminie będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy 
VII i VIII, tj.:  
 



 

Charles Dickens, Opowieść wigilijna  
Aleksander Fredro, Zemsta  
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII  
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec  
Ignacy Krasicki, Żona modna  
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu 
Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)  
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę  
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik  
Juliusz Słowacki, Balladyna  
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace  
Sławomir Mrożek, Artysta   
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż). 
 

 


