
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

JĘZYK POLSKI – GIMNAZJUM 

 

Celujący 

Uczeń posiada wiadomości i umiejętności jak na ocenę bardzo dobrą (ponad 100%). 

Ponadto: 

- twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, 

- proponuje oryginalne rozwiązania, 

- jego wypowiedzi, ustne i pisemne, są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, 

- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do omawianego 

problemu, 

- bierze udział w pozaszkolnych  konkursach polonistycznych i osiąga w nich znaczące 

sukcesy, 

- podejmuje działalność literacką, artystyczną, prezentując przy tym wysoki poziom 

merytoryczny i artystyczny. 

Bardzo dobry 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

danej klasy (91-100%). 

Ponadto: 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-

językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, 

- potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie, porównywać i analizować dany materiał 

(zna i rozumie jego strukturę, dostrzega związki między jego elementami, określa ich 

funkcję),  

- sprawnie czyta tekst i go rozumie, 

- posługuje się różnymi źródłami wiedzy i potrafi na ich podstawie przygotować informacje 

na określony temat, 

- potrafi samodzielnie sporządzić notatkę z lekcji, selekcjonując materiał rzeczowy, 

- aktywnie uczestniczy w lekcji, umiejętnie formułuje pytania, udziela precyzyjnych 

odpowiedzi,  

- potrafi zaplanować, zorganizować i ocenić własne uczenie się, 



- sprawnie pracuje w grupie, skutecznie porozumiewając się z jej członkami, dba o wspólny 

efekt pracy, 

- zawsze jest przygotowany do lekcji, systematycznie i estetycznie prowadzi zeszyt, 

- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Dobry 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

danej klasy (75 – 90%). 

Ponadto: 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych przestrzega zasad poprawnościowych, choć zdarzają 

mu  się usterki,  

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne, które są spójne, logiczne oraz 

świadczą o znajomości danej problematyki,  

- formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tekstów,  

- potrafi samodzielnie poprawić większość błędów językowych i stylistycznych,  

- sprawnie czyta i rozumie czytany tekst, 

- korzysta z różnych źródeł informacji, 

- potrafi samodzielnie sporządzić notatkę z lekcji, zaplanować własne uczenie się, 

- sprawnie pracuje w grupie i dba o wspólny efekt pracy, 

- jest przygotowany do lekcji, systematycznie prowadzi zeszyt, czyta lektury. 

Dostateczny 

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają mu na samodzielne wykonywanie zadań typowych i 

umożliwiają postępy w dalszym uczeniu się (uczeń opanował  51 – 74% materiału 

przewidzianego programem danej klasy). 

Ponadto: 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w 

zakresie budowy zdań, właściwego stosowania słownictwa i zasad ortograficznych,  

- w miarę samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne 

- opanował technikę poprawnego czytania ze zrozumieniem i doskonali ją pod względem 

dykcji, intonacji i akcentowania, 

- ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy 

nauczyciela, 

- potrafi korzystać ze słownika ortograficznego, encyklopedii i innych źródeł informacji, 



- pracuje indywidualnie i w grupie na miarę swoich sił i możliwości, 

- przygotowuje się do lekcji, prowadzi systematycznie zeszyt, odrabia prace domowe. 

Dopuszczający 

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne  lub przy pomocy nauczyciela 

wykonanie zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności (uczeń opanował 33-50% 

materiału). 

Ponadto: 

- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu 

przez ucznia zagadnienia, 

- błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach 

pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie, 

- technika głośnego i cichego czytania pozwala mu na zrozumienie tekstu, 

- uczeń stara się pracować indywidualnie i w grupie na miarę swych możliwości, nie utrudnia 

pracy innym, 

- najczęściej jest przygotowany do lekcji, prowadzi zeszyt przedmiotowy, czyta lektury, 

odrabia prace pisemne, 

- korzysta z form pomocy proponowanych przez nauczyciela (np. zespół wyrównawczy, 

możliwość poprawy ocen). 

Niedostateczny 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla 

danej klasy (minimum 33%). 

Ponadto: 

- nie opanował techniki czytania w stopniu pozwalającym na zrozumienie tekstu, 

- błędy popełnione w wypowiedziach ustnych i pisemnych uniemożliwiają zrozumienie ich 

sensu, 

- nie korzysta z form pomocy proponowanych przez nauczyciela ani z możliwości poprawy 

ocen, 

- nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia prac domowych, nie czyta lektur, nie prowadzi 

zeszytu przedmiotowego lub robi to fragmentarycznie i niesumiennie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


