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DOPUSZCZAJĄCY 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane 

podstawą programową: 

- zna treść omawianych tekstów kultury; 

- wskazuje poprawnie tytuły, imiona i nazwiska autorów 

- rozumie teksty o nieskomplikowanej budowie, a przy pomocy nauczyciela charakteryzuje jego    

składniki: rozpoznaje typ nadawcy i adresata, charakteryzuje bohatera; 

- prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z tekstem kultury; 

- wskazuje ramy czasowe epok literackich , zna ich porządek chronologiczny oraz potrafi wskazać 

najważniejsze cechy poznanych okresów literackich; 

- potrafi nazwać cechy wzorców osobowych; 

- buduje wypowiedzi o niezbyt wysokim stopniu złożoności; 

- w wypowiedziach pisemnych i ustnych posługuje się językiem komunikatywnym. 

 

DOSTATECZNY 

Ocenę dostateczną  otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na ocenę 

dopuszczającą, a ponadto:  

- określa problematykę omawianych utworów literackich; 

- odczytuje wpływ podstawowych założeń epoki na genezę i problematykę omawianych dzieł; 

- prawidłowo definiuje najistotniejsze kierunki w literaturze i sztuce oraz  podstawowe gatunki 

literackie; 

- biernie uczestniczy w dyskusji; 

- wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego ( poznane wcześniej oraz  z 

niewielką pomocą nauczyciela :hiperbole, elipsy, oksymorony ); 

- wyróżnia argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia w tekście argumentacyjnym, dokonuje jego 

logicznego streszczenia ( dopuszczalne drobne błędy); 



- redaguje dłuższe wypowiedzi pisemne, starając się zachować zasady poprawności językowej oraz 

wykorzystać adekwatne do tematu poznane teksty kultury; 

 

DOBRY 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną, a 

ponadto: 

 - wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki 

językowe i  określa ich funkcje w tekście; 

 -   rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), politycznych 

(przemówienie) i popularnonaukowych; wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i 

komentarz; odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte; 

 -   rozpoznaje i nazywa funkcje tekstu (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym 

perswazyjną);  

-  wskazuje w czytanych tekstach i analizuje przykłady odmian terytorialnych, środowiskowych i 

zawodowych polszczyzny;  

-  rozpoznaje w czytanych tekstach oraz wypowiedziach mówionych stylizację, rozróżnia jej rodzaje 

(archaizację, dialektyzację, kolokwializację) i określa funkcje;  

- wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje (poznane wcześniej, a 

ponadto oprócz oksymoronów,  hiperboli,  elips także synekdochy i  paralelizmy) oraz inne 

wyznaczniki poetyki danego utworu ; 

- czynnie uczestniczy w dyskusji, jasno i precyzyjnie prezentuje swoje stanowisko wobec 

omawianego tematu; 

- tworzy dłuższy tekst pisany  (rozprawka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub 

fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności 

znaczeniowej i logicznej oraz poprawności językowej; 

- zna pojęcia znaku i systemu znaków oraz ma świadomość ich funkcji i interpretacji; 

- dostrzega związki literatury z historią, filozofią i kulturą; 

 

BARDZO DOBRY 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, a 

ponadto: 

-  wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze,        

wyznaczniki kompozycji);  

 - umie w interpretacji utworu wskazać konteksty  literackie, kulturowe i filozoficzne; 



 -  porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich;   

  - odczytuje treści alegoryczne i symboliczne oraz wyjaśnia funkcje motywów w poznanych 

utworach literackich; 

  - rozpoznaje ironię, groteskę, potrafi określić ich funkcje; 

  -  potrafi dokonać wnikliwej  analizy i interpretacji tekstu literackiego i dzieła sztuki ( obrazu,     

   rzeźby, plakatu, i in.) 

- przygotowuje wyczerpującą wypowiedź na zadany temat (wybiera formę gatunkową i odpowiedni 

układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera , sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe 

słownictwo); 

- tworzy funkcjonalne kompozycyjnie prace pisemne, w których wykazuje się znajomością terminów 

teoretycznoliterackich, związanych z filozofią i kulturą: 

- ocenia i wartościuje postawy bohaterów prezentowane w utworach literackich różnych epok; 

 

 

CELUJĄCY 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności na ocenę bardzo dobrą,  

a ponadto: 

- rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję 

ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, 

staropolskiej 

- rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję 

ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, 

staropolskiej;   

- dostrzega w czytanych utworach: parodię, parafrazę i trawestację, wskazuje ich wzorce tekstowe; 

- rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego, barokowego, 

klasycystycznego, romantycznego; 

- twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie; 

- wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach; 

- samodzielnie czyta utwory stanowiące konteksty dla tekstów kultury omawianych w szkole. 


