
 

KLASA VII  

WYMAGANIA edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny 

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i VI.  

(Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).  

                OCENA CELUJĄCA  

Otrzymuje ją uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz otrzymuje oceny celujące ze 

sprawdzianów i prac klasowych, a ponadto jest wprawionym czytelnikiem; jego zainteresowania znacznie 

wykraczają poza listę lektur obowiązkowych . Prezentuje na forum klasy wybrane przez siebie lektury.  

Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych 

poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Bierze 

udział w konkursach (literackich, ortograficznych, teatralnych lub innych); osiąga w nich sukcesy w szkole i 

poza szkołą. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych. Prezentuje 

wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
                  - tworzy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie; 

                 - tworzy zdania złożone współrzędnie różnych typów; 

                 - definiuje imiesłowy; 

                 - definiuje imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne; 

                 - definiuje imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie; 

                 - wskazuje imiesłowy przysłówkowe w tekście i je kategoryzuje; 

                 - wymienia zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, em, on, en; 

                 -  tworzy tekst z poprawnie zapisanymi wyrazami z ą, ę, om, em, on, en. 



 

 

 

 
 



 
    - wymienia i rozpoznaje rodzaje wypowiedzeń w zależności od celu wypowiedzi; 

               - odróżnia zdanie od równoważnika zdania; 

               - przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie; 

               - wymienia i rozpoznaje rodzaje zdań w zależności od liczby orzeczeń; 

               -  wskazuje w tekście zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte; 

               -  wskazuje w tekście zdania złożone współrzędnie i podrzędnie; 

               -  rozróżnia, rozpoznaje w zdaniu i nazywa części mowy i części zdania; 

               - wymienia i rozpoznaje rodzaje zdań złożonych współrzędnie; 

                -  tworzy wykresy zdań złożonych współrzędnie; 

                -  stosuje poprawną interpunkcję w zdaniach złożonych współrzędnie; 

                - wymienia odmienne i nieodmienne części mowy; 

                -  charakteryzuje odmienne i nieodmienne części mowy; 

                -  nazywa części mowy występujące w tekście; 

                -  określa formy odmiennych części mowy; 

                -  przekształca formy czasowników;                   

                -  używa czasowników we właściwych formach; 

                -  przeredagowuje zdania, używając właściwych zaimków; 

                 - uzupełnia tekst właściwymi przyimkami; 

                 - żywa w zdaniach właściwych spójników: 

                 - wskazuje imiesłowy przymiotnikowe w tekście i je kategoryzuje; 

                 -  określa formy podanych imiesłowów przymiotnikowych; 

                 -  uzupełnia tekst właściwymi imiesłowami; 

                 -  przekształca formy czasowników w imiesłowy; 

                 -  tworzy imiesłowy i je nazywa; 

                 - omawia regułę tworzenia imiesłowów; 

                 - przedstawia podział głosek; 

                  -  podaje przykłady głosek miękkich, twardych, dźwięcznych, bezdźwięcznych, ustnych i nosowych; 

                  -  dzieli słowa na głoski i sylaby; 

                  -  wymienia funkcje głoski i; 

                  -  wskazuje funkcje głoski i na podanych przykładach; 

                  -  prezentuje zasady akcentowania w języku polskim; 

                  -  odpowiednio akcentuje wyrazy. 

 
                 Uczeń zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni „nie” z różnymi częściami mowy, 

                 pisowni wielkiej i małej litery, pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „ż”, „rz”, „h”, ”ch”. 



                Elementy retoryki 

 

 
 

 



 

 

 

 



Sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - kryteria oceniania 
Ortografia 
1.Na ogólną ocenę z ortografii składać się będą stopnie z dyktand według ustalonych kryteriów, ponadto ortografia w pracach 

klasowych oraz domowych (w domowych uczeń winien sprawdzić ortografię w słowniku), a także testy ze znajomości zasad 

ortografii i interpunkcji. 

2.Uczeń dysgraficzny i dysortograficzny, mający opinię poradni, nie jest zwolniony ani z dyktand, ani z kontroli stanu ortografii. 

Powinien on korzystać z pomocy innych osób, które sprawdzą mu poziom ortografii w pracach domowych i notatkach. Ponadto 

uczeń taki winien stale wykonywać dodatkowe ćwiczenia kaligraficzne i ortograficzne. W sprawdzianach ortograficznych ocenie 

podlega  przede wszystkim znajomość zasad. 

3.Dyktanda są oceniane w zależności od trudności tekstu i ilości ortogramów w nich zawartych. 

4.Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, przepisują tekst dyktanda do zeszytu. Za bezbłędne przepisanie otrzymują 

ocenę dopuszczającą (w dzienniku zapisane są obie oceny). 

5.Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją, 

a)jeśli napiszą treść dyktanda na ocenę pozytywną, oceniani są według tych samych kryteriów, ale otrzymują jedną ocenę 

„wyżej”, 

b)jeśli napiszą „na jedynkę”, nie otrzymują oceny niedostatecznej, przepisują tekst dyktanda w domu do zeszytu – za bezbłędne 

przepisanie dyktanda otrzymują ocenę dopuszczającą , w przeciwnym razie ocena niedostateczna zostanie wpisana. 

Kryteria oceny dyktand ortograficznych 

Dyktanda podsumowujące powtórzenie wiadomości dotyczące konkretnych zasad 

- Każdy błąd ortograficzny wynikający z braku znajomości zasad ortograficznych (powtórkowych) obniża ocenę o jeden stopień; 

- inny błąd kardynalny (pierwszego stopnia) obniża ocenę on 2/3 stopnia, 

- inne błędy ortograficzne obniżają ocenę o 1/3 stopnia. 

Dyktanda ogólne sprawdzających100% ortogramów, brak błędów interpunkcyjnych –> celujący 

96 –100% ortogramów –> bardzo dobry 

80–95% ortogramów –> dobry   

65 –79% ortogramów –> dostateczny   

55 –64% ortogramów –> dopuszczający   

mniej niż 55% ortogramów –> niedostateczny 

 

Kryteria oceny recytacji 
1.Opanowanie pamięciowe tekstu -2pkt. 

2.Właściwe tempo i artykulacja - 1pkt 

3.wymowna  intonacja i ekspresja - 1pkt 

4.Ogólny wyraz artystyczny  - 1pkt 

Kryteria 2-5 są brane pod uwagę , jeśli za pierwsze kryterium uczeń otrzymał min. 1 pkt. 

Ilość uzyskanych punktów wskazuje ocenę. 

Celujący otrzymuje uczeń , który recytuje wiersz lub fragment prozy, wykazując bardzo dobre opanowanie tekstu, właściwą 

artykulację, tempo, intonację i ekspresję. Potrafi oddać głosem, mimiką twarzy nastrój utworu, zachowuje odpowiednią postawę 

w czasie recytacji, potrafi umiejętnie wykorzystać znaczący gest. Osiąga sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, 

powiatu, województwa. Recytuje utwory na szkolnych imprezach artystycznych, bierze udział w przedstawieniach teatralnych.  

 

Zadanie   rozszerzonej odpowiedzi  pisemnej – wypracowanie 
Za napisanie wypracowania będzie można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Oceniając pracę, nauczyciel  przydzieli punkty w 

każdym z poniższych kryteriów. Z wyjątkiem kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla 

wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów. W przypadku 

kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów wypracowań. 

 

1. Realizacja tematu wypowiedzi  
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel rozważy m.in. , czy:  

 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. 

           



 

2. Elementy twórcze / Elementy retoryczne 

 

Wypowiedź o charakterze 

twórczym  

(np. opowiadanie) 

Wypowiedź o charakterze 

argumentacyjnym (np. 

rozprawka) 

Charakterystyka postaci 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym 

kryterium, nauczyciel rozważy m.in., 

czy: 

 narracja w opowiadaniu jest 

konsekwentnie prowadzona  

 wydarzenia są logicznie ułożone 

 fabuła jest urozmaicona, np. czy 

zawiera elementy typowe dla 

opowiadania, takie jak zwroty akcji, 

dialog, puenta 

 lektura wskazana w poleceniu 

została wykorzystana pobieżnie, czy 

w sposób ciekawy i twórczy. 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym 

kryterium, nauczyciel rozważy m.in., 

czy: 

 argumentacja w pracy jest wnikliwa 

 argumenty są poparte właściwymi 

przykładami 

 argumenty są przedstawione w 

sposób uporządkowany, np. są 

przedstawione od najbardziej do 

najmniej ważnego albo są zapisane w 

porządku argument –kontrargument. 

Oceniając wypowiedź ucznia  

w tym kryterium, nauczyciel 

rozważy m.in., czy: 

 charakteryzowana jest postać 

wskazana w temacie 

 praca zawiera przedstawienie 

postaci  

 praca prezentuje zarówno cechy 

zewnętrzne jak  

i wewnętrzne postaci 

 postawa prezentowana przez 

bohatera jest oceniona  

 

 

 
 

5pkt.  UCZEŃ pisze charakterystykę postaci 

wskazanej w temacie w sposób spójny 

 prezentuje postać (co najmniej dwie 

informacje) 

 opisuje wygląd zewnętrzny 

 prezentuje wiele cech  wewnętrznych  

 prezentuje przykłady zachowania 

postaci potwierdzające wskazane cechy 

 dokonuje oceny postaci,  

 uzasadnia swoją opinię 
4pkt.  UCZEŃ pisze charakterystykę postaci 

wskazanej w temacie   



 prezentuje postać 

 wskazuje cechy zewnętrzne 

 nazywa min. 5  cech  wewnętrznych 

 prezentuje przykłady zachowania 

postaci potwierdzające wskazane cechy 

 dokonuje oceny postaci,  

3pkt.  UCZEŃ pisze charakterystykę postaci  

wskazanej w temacie   

 prezentuje postać 

 podaje min. jedną cechę zewnętrzną 

 nazywa min. 3  cechy  wewnętrzne 

 uzasadnienia co najmniej trzy  cechy 

charakteru  

 dokonuje oceny postaci, 
2pkt.  UCZEŃ pisze w przeważającej części 

charakterystykę postaci wskazanej w 

temacie 

 prezentuje postać 

 nazywa min. 3  cechy  wewnętrzne 

 uzasadnienia co najmniej 2 cechy 

charakteru  

 podejmuje próbę oceny postaci 
1pkt  UCZEŃ pisze pracę zachowującą 

jakikolwiek związek z tematem 

 podaje przynajmniej jedną informację 

o postaci 

 nazywa min. 1  cechę  wewnętrzną 

bohatera 

0pkt Praca nie ma związku z tematem 

 

 

3. Kompetencje literackie i kulturowe 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, oceniający rozważy m.in., czy: 

 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 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel rozważy m.in., czy: 

 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  

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, sprawdzający rozważy m.in., czy: 

 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  
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, nauczyciel będzie rozważał m.in.: 

 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 uwzględniona będzie również liczba wszystkich błędów językowych, które uczeń popełnił w 

wypowiedzi. 

Oceniając język wypowiedzi, sprawdzający najpierw oceni zakres użytych środków językowych, a 

następnie – ich poprawność. Ostateczną liczbę punktów ustali na podstawie oceny obu tych aspektów 

wypowiedzi, zgodnie z poniższą tabelą. 

 
Przykładowo, za wypowiedź, w której uczeń użył zadowalającego zakresu środków językowych i popełnił 4 

błędy językowe, nauczyciel przyzna 2 pkt. w tym kryterium. 

7. Ortografia 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, oceniający uwzględni liczbę błędów ortograficznych, które 

uczeń popełnił w wypowiedzi.  



 
 

8.  Interpunkcja 
Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, n auczyciel uwzględni liczbę błędów interpunkcyjnych, 

które uczeń popełnił w wypowiedzi. 

 
Uwagi dodatkowe 
1.Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, nauczyciel 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 oceniający przyzna 0 pkt.  
3.Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, sprawdzający oceni ją na 0 pkt.  
4.Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), zostanie przyznane 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 nauczyciel przyzna 0 punktów.  
6.Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone  
z podręcznika, zadania zawartego w teście lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od 
innego ucznia, wówczas uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i uwagę (naganną ocenę) z zachowania. 
7.W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych w wypowiedziach 
uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków przeprowadzenia sprawdzianu, zgodnie z ustawą 
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form oceniania.  
8.Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z 
prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. 
nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie. 
Oznaczanie błędów w wypowiedzi pisemnej 

 
Krótkie formy wypowiedzi typu ogłoszenie, zaproszenie 

 

Kryteria Liczba 

punktów 

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: 

1.Kto? [podpis pod zaproszeniem] 

2.Kogo? [informacje o adresacie] 

3.Na co? [nazwa uroczystości, imprezy] 

4.Kiedy? [dzień, miesiąc, rok, godzina] 

5.Gdzie? [miejsce uroczystości, imprezy] 

2p. 

Zastosowanie charakterystycznego słownictwa[np. uprzejmie/serdecznie 

zapraszam, mam zaszczyt/honor zaprosić, proszę o przybycie na...]   

 1p. 

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi 1p. 

Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] 1p. 

Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd] 

Kryterium dla ucznia z dysleksją 

Wypowiedź jest komunikatywna (pomimo błędów w zapisie) 

1p. 

Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd] 

Kryterium dla ucznia z dysleksją 

Wypowiedź jest logicznie uporządkowana 

1p. 

Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, brak skreśleń] 1p. 

 

Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką  
Zadanie zamknięte i zadanie otwarte z luką są oceniane zgodnie z jednym z następujących schematów: 

 1 pkt – odpowiedź poprawna. 

 0 pkt – odpowiedź niepełna lub odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.  



 

2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna. 

 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna.  

0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi. Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi . 

 

Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów. W tych 

zadaniach nie będzie oceniana poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, chyba że w poleceniu 

zostanie określone inaczej. Schemat oceniania będzie opracowywany do każdego zadania odrębnie. 

UWAGI KOŃCOWE 

 Wymagania edukacyjne z języka polskiego niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego znajdują się  

w bibliotece szkolnej lub/i na stronie internetowej szkoły. 
 Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 Wszelkie plagiaty karane są oceną naganną z zachowania (nieuczciwość) i niedostateczną z języka 

polskiego (korzystając z gotowych prac innych osób, uczeń ujawnia brak umiejętności wykonania 

zadania). 

 Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów są zgodne ze statutem szkoły. 

 Końcoworoczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z wytycznymi określonymi w 

statucie szkoły.  

 Oceny cyfrowe (cząstkowe) mogą być uzupełniane przez znaki „+” i „–” (w celu stopniowania jakości 

pracy ucznia).  

 Każdemu uczniowi przysługuje w ciągu semestru  jednorazowe nieprzygotowanie się do lekcji i 

jednorazowy brak zadania. Kolejne braki zadani będą rozumiane jako brak sprawdzanej wiedzy i 

umiejętności i sankcjonowane oceną niedostateczną. 

 Sprawdziany ,w formie ustnej lub pisemnej, bieżących wiadomości z lekcji (3ostatnich) nie są 

zapowiadane. 

 Sprawdziany powtórzeniowe (w dowolnej formie: ustnej ,pisemnej) zapowiadane są 7 dni  wcześniej.   

 Omawianie każdej lektury poprzedzone jest sprawdzianem z treści i zakończone wypracowaniem 

klasowym. 

 Testy, prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe.  

 Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może uczestniczyć na sprawdzianie, pracy klasowej, teście , 

powinien to uczynić w terminie tygodniowym od dnia powrotu do szkoły. 

 W razie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ustala z nauczycielem termin odrobienia 

zaległości. 

 Poprawa ocen niedostatecznych jest dobrowolna i jednorazowa, i musi odbywać się  

w terminie nie dłuższym niż tydzień od daty otrzymania poprawianej oceny.   

 Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, 

według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.). 

 Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje 

poinformowany o wynikach.  

 Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka.  

 Oceny wpisane przez nauczyciela do zeszytu uczeń daje  do podpisania  rodzicom. 

 Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych pisać flamastrami i czerwonym długopisem 

(zastrzeżonym dla nauczyciela). 
 Wszystkie sprawdziany, wypracowania, testy uczeń zapisuje niebieskim lub czarnym długopisem. 

 W zeszycie przedmiotowym uczniowie mają obowiązek zapisywania dat na marginesie. Sposób prowadzenia 

zeszytu (czytelność, przejrzystość  , kompletność notatek, ich zawartość zgodna ze wskazówkami nauczyciela, 

poprawność i estetyka zapisu) podlegają ocenie  

 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, zeszycie ćwiczeń spowodowane nieobecnością na 

lekcjach. 

 W uzasadnionych przypadkach (dysleksja, dysgrafia) nauczyciel ma prawo częściowo zwolnić ucznia z tego 

obowiązku lub określić, które partie mogą być pominięte. 

 


