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ZAKRES WYMAGA� EDUKACYJNYCH Z J�ZYKA POLSKIEGO 
W KLASIE III GIMNAZJUM 

 
 
 
Ocena celuj�ca 
 
Ucze� sprostał wymaganiom na ocen� bardzo dobr� i wykazuje si� wiedz� wykraczaj�c� poza program nauczania j�zyka polskiego 
w klasie III gimnazjum, a ponadto: 
 

– Bierze udział w konkursach polonistycznych w szkole oraz poza szkoł� i zajmuje punktowane miejsca. 
– Wykazuje rozległe zainteresowania humanistyczne. 
– Z własnej inicjatywy korzysta z dodatkowych �ródeł informacji. 
– Rozwi�zuje nietypowe problemy i zadania wykraczaj�ce poza materiał programowy. 
– Jest twórczy i rozwija swoje zainteresowania. 

 
Ocena bardzo dobra 
 
Ocen� bardzo dobr� otrzymuje ucze�, który opanował pełny zakres wiadomo�ci i umiej�tno�ci przewidzianych programem naucza-
nia. 
 

– Zna teksty literackie wymienione w programie nauczania, dzieli si� refleksjami i odczuciami na ich temat, potrafi sprecyzo-
wa�  problematyk�, ocenia postawy bohaterów utworów. 

– Odczytuje utwory literackie i inne teksty kultury z perspektywy współczesno�ci i z odniesieniem do przeszło�ci. 
– Dostrzega i rozumie sensy symboliczne i metaforyczne poznawanych utworów literackich. 
– Analizuje i interpretuje utwory literackie w ró�nych kontekstach (głównie historycznym i biograficznym), wykorzystuj�c po-

znane terminy teoretycznoliterackie. 
– Wypowiada si� na tematy dotycz�ce �ycia kulturalnego, społecznego i politycznego regionu i kraju. 
– Dyskutuje na ró�ne tematy, równie� na temat utworów literackich i innych dzieł sztuki. 
– Przekłada tre�ci obrazowe i akustyczne na wypowiedzi ustne i pisemne. 
– Potrafi zredagowa� formy wypowiedzi uwzgl�dnione w podstawie programowej, stosuj�c bogate słownictwo, poprawn� 

składni� i zapis. 
– Dokonuje starannej redakcji tekstu  napisanego na komputerze. 
– �wiadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta z elektronicznych �rodków przekazywania informacji, w tym z Internetu. 
– Konstruuje spójne logiczne wypowiedzi zawieraj�ce ró�ne typy zda� zło�onych oraz wypowiedzenia wielokrotnie zło�one. 
– Bezbł�dnie dokonuje analizy składniowej wypowiedzenia wielokrotnie zło�onego. 
– Stosuje poprawnie mow� zale�n� i niezale�n�. 
– Rozumie istot� poznanych zjawisk fonetycznych. 
– Rozpoznaje neologizmy, synonimy, homonimy, antonimy, archaizmy, dialektyzmy oraz rozumie ich funkcj� w j�zyku i po-

prawnie je stosuje. 
– Zna typy bł�dów, umie zauwa�a� i poprawia� bł�dy w wypowiedziach własnych i cudzych.  

 
Ocena dobra 
 
Ocen� dobr� otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci przewidziane podstaw� programow�. 
 

– Jest �wiadomym odbiorc� wypowiedzi o ró�nych celach i skierowanych do ró�nych adresatów. 
– Zna wybrane utwory nale��ce do polskiej i �wiatowej klasyki literackiej. 
– Odczytuje my�l przewodni� poznawanych utworów literackich. 
– Analizuje utwory literackie, wykorzystuj�c poznane terminy teoretycznoliterackie. 
– Dostrzega i rozumie uniwersalne warto�ci zawarte w literaturze i odnosi je do własnego �wiata warto�ci. 
– Poprawnie wypowiada si� w mowie i w pi�mie na temat utworów literackich i innych tekstów kultury. 
– Nazywa własne uczucia i wra�enia oraz formułuje s�dy ze �wiadomo�ci� odpowiedzialno�ci za słowo. 
– Samodzielnie uczy si� i korzysta z ró�nych �ródeł informacji. 
– Buduje poprawne wypowiedzenia wielokrotnie zło�one. 
– Odró�nia mow� zale�n� od niezale�nej. 
– Stosuje poprawn� interpunkcj� w zdaniu pojedynczym, wypowiedzeniu zło�onym i wielokrotnie zło�onym. 
– Zna rodzaje głosek i poprawnie artykułuje głoski w wyrazach. 
– Poprawnie stosuje akcent wyrazowy i zdaniowy. 
– �wiadomie posługuje si� zwi�zkami frazeologicznymi, powiedzeniami i przysłowiami. 
– Rozró�nia homonimy, synonimy, antonimy, neologizmy, archaizmy, dialektyzmy. 
– Potrafi zredagowa� formy wypowiedzi uwzgl�dnione w podstawie programowej, stosuj�c poprawn� składni� i zapis. 

 
Ocena dostateczna 
 
Ocen� dostateczn� otrzymuje ucze�, który posiadł wiadomo�ci i umiej�tno�ci stosunkowo łatwe do opanowania , u�yteczne w �yciu 
codziennym i niezb�dne do uko�czenia trzeciego etapu edukacyjnego w gimnazjum. 
 

– Czyta ze zrozumieniem teksty literackie i nieliterackie oraz wyszukuje w nich odpowiednie informacje. 
– Zna główne cechy rodzajów i gatunków literackich przewidzianych w podstawie programowej. 
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– Umie pisa� teksty u�ytkowe przewidziane w materiale nauczania. 
– Potrafi zredagowa� formy wypowiedzi uwzgl�dnione w podstawie programowej. 
– Zna podstawowe �rodki stylistyczne. 
– Rozpoznaje ró�ne rodzaje wypowiedze� pojedynczych, zło�onych i wielokrotnie zło�onych. 
– Przy pomocy nauczyciela rysuje wykres analizowanego wypowiedzenia. 
– Stara si� samodzielnie przekształca� mow� niezale�n� na zale�n� i odwrotnie. 
– Orientuje si� w zjawiskach fonetycznych. 
– Pisze z zachowaniem reguł ortograficznych. 
– Potrafi poda� przykłady synonimów, homonimów, antonimów, neologizmów, archaizmów. 

 
Ocena dopuszczaj�ca 
 
Ocen� dopuszczaj�c� otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci pozwalaj� na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wy-
konanie zada� o niewielkim stopniu trudno�ci. 
 

– Wypowiada si� na temat przeczytanych tekstów literackich i nieliterackich. 
– Wyodr�bnia elementy �wiata przedstawionego utworu. 
– Krótko charakteryzuje wybranego bohatera. 
– W czasie lekcji słucha uwa�nie i aktywnie . 
– Sporz�dza własn� notatk� i posługuje si� ni� w czasie prezentacji okre�lonych zagadnie�. 
– Czyta ze zrozumieniem z ukierunkowaniem na wybór okre�lonych informacji ró�norodne teksty (literackie, instrukcje, słow-

niki, mapy, encyklopedie, przewodniki). 
– Wygłasza ró�norodne teksty z pami�ci z zachowaniem zasad sztuki mówienia i recytacji. 
– Pisze dłu�sze formy wypowiedzi, pisma u�ytkowe i ró�ne gatunki wypowiedzi, a ewentualne bł�dy j�zykowe, stylistyczne, 

logiczne i ortograficzne nie przekre�laj� jego pracy i wysiłku, jaki wło�ył w ich napisanie. 
– Rozró�nia mow� zale�n� i niezale�n�. 
– Dokonuje analizy zdania wielokrotnie zło�onego na łatwych przykładach i przy pomocy nauczyciela. 
– Zna poj�cia: synonim, antonim, homonim, neologizm, archaizm. 
– Zna podstawowe reguły ortograficzne i interpunkcyjne. 
– Jest biernym uczestnikiem zaj�� lekcyjnych, ale nie przeszkadza w ich realizacji. 
– Ucze� ucz�szcza na zaj�cia pozalekcyjne przygotowuj�ce do egzaminu z j�zyka polskiego. 

 
 
Warunki niezb�dne do uzyskania oceny dopuszczaj�cej przez uczniów z orzeczeniami PPP lub wykazuj�cych du�e niepowo-
dzenia dydaktyczne, ale rokuj�cych popraw� wyników w nauce: 
 

– Prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy i uzupełnia na bie��co braki. 
– Ucz�szcza systematycznie na zaj�cia lekcyjne, a wszystkie nieobecno�ci ma usprawiedliwione. 
– Przynajmniej dwa razy w semestrze uzyskuje ocen� pozytywn� z zagadnie� wcze�niej uzgodnionych z nauczycielem. 
– Ucz�szcza na zaj�cia pozalekcyjne przygotowuj�ce do egzaminu z j�zyka polskiego (ma 90% frekwencji) oraz dwie pozy-

tywne oceny uzyskane na tych zaj�ciach. 
– Zachowuje postaw� godn� ucznia. 

 
 
Ocena niedostateczna 
 
Ocen� niedostateczn� otrzymuje ucze�, który nie opanował wiedzy i umiej�tno�ci pozwalaj�cych  na samodzielne lub przy pomocy 
nauczyciela wykonanie zada� o niewielkim stopniu trudno�ci. 
 

– Nie wykształcił umiej�tno�ci czytania ze zrozumieniem. 
– Wypowiada si� ra��co niepoprawnie pod wzgl�dem j�zykowym i rzeczowym. 
– Nie potrafi odtworzy� wiedzy zdobytej na lekcji. 
– Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie wykona� polecenia o elementarnym stopniu trudno�ci. 
– Nie zna podstawowych poj�� omawianych na lekcjach. 
– Nie wł�cza si� do realizacji zada�, nie współpracuje z grup�, a wr�cz przeszkadza. 

 


