
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO TECHNIKUM 

 

1. PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI - IV etap edukacyjny.  

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu; rozpoznaje funkcje tekstu 

i środki językowe służące ich realizacji; ma świadomość kryteriów poprawności językowej. 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 

Uczeń stosuje w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki; w interpretacji tekstu wykorzystuje wiedzę o kontekstach, w jakich 

może być on odczytywany; poznaje niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki; odczytuje 

rozmaite sensy dzieła; dokonuje interpretacji porównawczej. 

III. Tworzenie wypowiedzi. 

Uczeń buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności; stosuje w nich podstawowe zasady logiki i retoryki; ma świadomość 

własnej kompetencji językowej. 

 

Zasady obowiązujące na lekcjach języka polskiego 

 

1.Uczeń zobowiązany jest do: 

- przygotowania się do lekcji, posiadania w czasie zajęć zeszytu przedmiotowego i podręcznika (odpowiedniego dla danego 

poziomu nauczania); 

- nabywania wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

 

2. Ocenianie: 

a) Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce będzie dokonywana w ciągu całego roku szkolnego. Przy wystawianiu oceny 

śródrocznej i końcoworocznej będą uwzględniane następujące elementy: wiedza, umiejętności, praca na lekcji, samodzielność, 

systematyczność, frekwencja.  

 

b) Sposoby sprawdzania osiągnięć: 

 wypracowanie, praca pisemna, test, kartkówka, ćwiczenie, w tym ćwiczenie ortograficzne, odpowiedź ustna; 

 test diagnostyczny, praca pisemna przekrojowa, sprawdzian powtórzeniowy w klasie maturalnej; 

 praca na lekcji;  

 zadanie domowe (m. in. zadane do opracowania pisemnego/ustnego problemy literackie, językowe lub związane z innymi 

tekstami kultury, dokonanie poprawnej notatki z lekcji, przygotowanie do nowego tematu – np. poprzez zapoznanie się 

z podanym tekstem kulturowym itp.);  

 terminowe czytanie lektur i oglądanie zalecanych filmów (zgodnie z Podstawą Programową); 

 recytacja; 

 wypowiedź ustna na zadany wcześniej temat; 

 staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

 praca na platformach edukacyjnych; 

 inne formy pracy i dokonania ucznia, np. pokazy, prezentacje, praca w grupach, ćwiczenia pisemne na lekcji, zadania 

dodatkowe, konkursy przedmiotowe, publikacje artykułów. 

 

c) Praca ucznia na lekcji będzie oceniana w kategorii ocen oraz za pomocą systemu plusów i minusów. Uzyskane plusy i minusy 

zostaną przeliczone na oceny wg zasady ustalonej przez uczącego.   

 

d) Pisemne sprawdzanie wiadomości będzie się odbywało m. in. w formie sprawdzianów, wypracowań, testów, ćwiczeń oraz 

zapowiedzianych i niezapowiedzianych kartkówek oraz innych form sprawdzania wiedzy, wg zasad określonych w Statucie Szkoły. 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela. Każda ocena z poprawy 

jest wpisywana do dziennika. 

 

e) Oceny semestralne i roczne nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych ze względu na ich różnorodną 

rangę.  

 

f) Ocena jest jawna oraz zgodna z obowiązującą w szkole skalą ocen. 

 

3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodne z § 41 Statutu Szkoły w 

brzmieniu: 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie, do nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne, o podwyższenie oceny z tych zajęć, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych po spełnieniu następujących warunków:  

1) frekwencji na tych zajęciach na poziomie co najmniej 80%;  

2) terminowego przystępowania do prac pisemnych i wykonywania zadań domowych albo innych form podlegających ocenianiu w 

ramach danego przedmiotu;  



3) posiadania, w zależności od realizowanego przedmiotu: zeszytu przedmiotowego, materiałów i pomocy dydaktycznych lub 

zaleconego ubioru, uznanych przez nauczyciela jako niezbędne do realizacji treści nauczania danego przedmiotu. [...] 

 

4. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek samodzielnie nadrobić materiał z zajęć i uzupełnić zeszyt oraz zadania. Ponadto jest 

zobowiązany do uzupełnienia brakujących form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z wytycznymi nauczyciela). 

 

5.Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie - dwa razy w semestrze przy trzech i więcej godzinach w tygodniu, raz w semestrze 

przy dwóch godzinach w tygodniu. Każde kolejne nieprzygotowanie (z wyjątkiem tych, których przyczyną jest dłuższa nieobecność 

usprawiedliwiona ucznia, wynikająca z jego choroby lub innych poważnych przyczyn) jest podstawą do wpisania oceny 

niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji (zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela), a nie w 

momencie gdy uczeń wywoływany jest do odpowiedzi. Nieprzygotowanie może obejmować np.: brak zeszytu, brak podręcznika lub 

wskazanego tekstu, brak zadania domowego w formie pisemnej i ustnej, nieznajomość treści lektury, nieznajomość zagadnień 

omawianych na ostatnich lekcjach itp. Uczeń może nie mieć jednego lub kilku z wyżej wymienionych elementów.  

Uczeń nie ma prawa do zgłoszenia nieprzygotowania w sytuacji zapowiedzianego zadania klasowego, sprawdzianu 

lub zapowiedzianej kartkówki. 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego 

Ocena niedostateczna (1)  

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są potrzebne do dalszego 
kształcenia:  

 nie zdobył podstawowych wiadomości określonych w podstawie programowej 

w zakresie wiedzy historycznoliterackiej;  

 nie zna treści i problematyki lektur obowiązkowych;  

 nie opanował podstawowych umiejętności redagowania wypowiedzi 

argumentacyjnych;  

 nie ma elementarnej wiedzy o języku.  

 

Ocena dobra (4)  

Uczeń spełnia wymagania na niższą ocenę, a ponadto:  

 ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

posługuje się nimi w typowych sytuacjach;  

 dobrze zna treść i problematykę lektur obowiązkowych wskazanych 

w podstawie programowej;  

 samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury 

w kontekście macierzystym;  

 znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) 

źródłach;  

 przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;  

 sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności 

od sytuacji komunikacyjnej;  

 rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, 
rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;  

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

 sprawnie redaguje teksty własne;  

 aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać 

najważniejsze tezy;  

 odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.  

 

Ocena dopuszczająca (2)  

Uczeń:  

 ma podstawową wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie 
programowej;  

 pobieżnie zna treść i problematykę lektur obowiązkowych wskazanych 

w podstawie programowej;  

 rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe w zakresie wiedzy 

o kulturze; 

 sytuuje w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia literackie;  

 odszukuje najważniejsze informacje w tekście nieliterackim; 

 objaśnia z pomocą nauczyciela znalezione informacje;  

 posługuje się podstawowymi odmianami polszczyzny;  

 dostrzega i koryguje najważniejsze typy błędów językowych;  

 przedstawia samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wyniki swojej 

pracy w formie ustnej i pisemnej;  

 redaguje teksty własne.  

 

Ocena bardzo dobra (5)  

Uczeń spełnia wymagania na niższą ocenę, a ponadto:  

 ma pełną wiedzę i opanował umiejętności określone w podstawie 
programowej, posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych;  

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur obowiązkowych wskazanych w 

podstawie programowej;  

 samodzielnie interpretuje tekst literacki w różnych kontekstach; 

 hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia 

swój wybór;  

 przeprowadza rozmaite interpretacje tekstów kultury; 

 samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;  

 samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

 sprawnie redaguje teksty własne i cudze;  

 aktywnie słucha wykładu, potrafi wykonać notatki w różnorodny sposób;  

 formułuje własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;  

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji 

Ocena dostateczna (3)  

Uczeń spełnia wymagania na niższą ocenę, a ponadto:  

 ma podstawową wiedzę i spełnia podstawowe umiejętności określone w 

podstawie programowej;  

 zna treść i problematykę lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie 

programowej;  

 wskazuje podstawowe wydarzenia literackie;  

 przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, 

stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) do określonej epoki literackiej;  

 dokonuje elementarnej analizy porównawczej utworów;  

 wykorzystuje znalezione informacje i przeprowadza analizę źródeł informacji;  

 posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej;  

 dostrzega różne typy błędów językowych;  

 przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;  

 redaguje teksty własne;  

 aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;  

 odróżnia fakty od opinii 

Ocena celująca (6)  

Uczeń spełnia wymagania na niższą ocenę, a ponadto:  

 ma pełną wiedzę historycznoliteracką i posługuje się nią w różnych 

trudnych sytuacjach problemowych;  

 szczegółowo zna treść i problematykę lektur obowiązkowych 

wskazanych w podstawie programowej;  

 czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie 

go interpretuje;  

 bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz 

obrazu kultury materialnej) czas powstania nowego tekstu kultury 

oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, filozoficznym i 
artystycznym;  

 zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;  

 zna dodatkową literaturę krytyczną dotyczącą sztuki i wydarzeń 

kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach problemowych;  

 bezbłędnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny 

w zależności od sytuacji komunikacyjnej;  

 potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;  

 aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji; 

 samodzielnie i twórczo rozwija oraz pogłębia swoją wiedzę; 

 uczestnicy i osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych. 

W przypadku wprowadzenia trybu nauki zdalnej lub hybrydowej obowiązuje Rozdział 7a § 48b Statutu zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. 


