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1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania 
programowe przewidziane dla danej klasy, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
d) ma talent literacki, który potwierdza tworzonymi przez siebie tekstami. 

 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania w danej klasie: 

 rozumie teksty o bardzo skomplikowanej budowie, trafnie wskazując 
funkcje wszystkich elementów ich struktury, 

 dokonuje sprawnej i celnej analizy różnych tekstów kultury w 
oparciu o wiedzę z zakresu ich poetyki, 

 przeprowadza logiczną, samodzielną i dojrzałą interpretację tekstów 
kultury z wykorzystaniem dostępnych mu kontekstów, 

 tworzy adekwatne do sytuacji komunikacyjnej, w pełni poprawne 
wypowiedzi ustne i pisemne o wysokim stopniu złożoności i 
różnorodnej budowie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
c) czyta wskazane i dodatkowe lektury. 

 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie w pełni opanował wiadomości określone programem nauczania w danej 
klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 
podstawie programowej: 

 rozumie teksty o skomplikowanej budowie, w większości poprawnie 
wskazując funkcje elementów ich struktury, 

 dokonuje sprawnej analizy różnych tekstów kultury w oparciu o 
wiedzę z zakresu ich poetyki, 

 przeprowadza logiczną i samodzielną interpretację tekstów kultury 
w oparciu o wybrany kontekst, 

 tworzy adekwatne do sytuacji komunikacyjnej, poprawne 
wypowiedzi ustne i pisemne o różnorodnej budowie, 

b) czyta wskazane lektury. 
 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej 

klasy na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej: 
 rozumie teksty o skomplikowanej budowie, w miarę poprawnie 

wskazując funkcje niektórych elementów ich struktury, 
 z pomocą nauczyciela i/lub innych uczniów dokonuje analizy 

różnych tekstów kultury w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu 
ich poetyki, 

 przeprowadza samodzielną interpretację tekstów kultury, 
uruchamiając proste konteksty, 

 tworzy adekwatne do sytuacji komunikacyjnej, w miarę poprawne 
wypowiedzi ustne i pisemne o nieskomplikowanej budowie, 

b) czyta wskazane lektury. 
 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, ale w miarę własnych możliwości i z pomocą nauczyciela i/lub 
innych uczniów: 

 rozumie teksty o nieskomplikowanej budowie, 
 na drodze prostej analizy uwzględniającej najbardziej elementarne 

wiadomości z zakresu poetyki dociera co najmniej do sensów 
dosłownych różnych tekstów kultury, 

 tworzy komunikatywne wypowiedzi ustne i pisemne, 
b) czyta wskazane lektury. 

 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie jest w stanie zrealizować 
wymagań na ocenę dopuszczającą 


