
 

Przedmiotowy system oceniania 

z języka polskiego dla cudzoziemców 

w XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie 

 

I. Cele kształcenia  

Cele szczegółowe nauczania języka polskiego jako obcego w licem można podzielić na cztery 

grupy: 

1. Cele związane ze sprawnościami językowymi (mówieniem, pisaniem, czytaniem i 

słuchaniem); 

2. Cele związane z samodzielnością uczenia się i współdziałaniem w grupie;  

3. Cele związane z poznawaniem kultury polskiej i integracją międzykulturową 

4. Cele związane z poznawaniem literatury polskiej. 

 

II.1. 1. 

 a) W zakresie nabywania sprawności językowych: 

 

Rozumienie: Uczestnik po ukończeniu kursu rozumie:  

- wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami, takimi jak 

podstawowe informacje dotyczące własnej osoby i rodziny, zakupów, miejsca i regionu 

zamieszkania, zatrudnienia;  

- główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach; proste dialogi i 

rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi wyrażające propozycje, 

przeprosiny, obietnice;  

- czyta bardzo krótkie, proste teksty;  

- potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących 

życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy, 

instrukcje obsługi;  

- krótkie, proste listy prywatne pisane ręcznie i drukowane;  

- czyta ze zrozumieniem listy oficjalne i pisma urzędowe. 

 

Mówienie: Uczestnik po ukończeniu kursu:  

- bierze udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany 

informacji na znane tematy;  

- potrafi radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie jest w 

stanie sam podtrzymać rozmowy;  

- bierze udział w prostej rozmowie telefonicznej; 

- posługuje się ciągiem wyrażeń i zdań, aby w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych 

ludzi, warunki życia, wykształcenie, obecną i poprzednią pracę;  



 

- prawidłowo wymawia zestroje akcentowe, łączy słowa jednosylabowe w grupy (np. nie 

wiem, nie mam, ze mną, od nas, jadę na wieś, wychodzę za mąż) albo przyłącza słowa 

jednosylabowe do słów akcentowanych (np. kocham ją, widzę go);  

- właściwie akcentuje wyrazy rodzime i obce typu gramatyka oraz formy czasu przeszłego i 

trybu przypuszczającego;  

- właściwie wymawia głoskę y w opozycji do i oraz e , samogłoski nosowe, głoski: sz, ż, rz, cz, 

dżw opozycji do: ś, ź, ć, dź, ń, głoskę r w opozycji do l oraz ł w opozycji do l, a także grupy 

spółgłoskowe. 

 

Pisanie: Uczestnik po ukończeniu w zakresie pisania potrafi:  

- pisze krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb;  

- potrafi napisać życzenia, pozdrowienia, bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując 

komuś za coś;  

- pisze proste pisma oficjalne i urzędowe, podanie, życiorys; stosuje podstawowe zasady 

ortografii i interpunkcji. 

 

b) W zakresie podstawowych kompetencji językowych w odniesieniu do podsystemów 

języka polskiego uczeń: 

- dostrzega różnice pomiędzy zapisem ortograficznym a wymową w języku polskim 

(kompetencja fonologiczna);  

- podejmuje próby opanowania poprawnej wymowy głosek, wyrazów oraz intonacji 

zdaniowej (kompetencja fonologiczna);  

- poprawnie stosuje struktury gramatyczne w prostych wypowiedziach ustnych i pisemnych 

(kompetencja gramatyczna);  

- właściwie używa słownictwa z zakresu życia codziennego i szkolnego (kompetencja 

leksykalna). 

 

II.1.2. W zakresie współdziałania w grupie i samodzielności uczenia się uczeń: 

- kształci umiejętność w parach i w grupie (w zależności od liczebności grupy);  

- rozwija umiejętności wnioskowania prowadzące do przyswojenia i zrozumienia zasad 

funkcjonowania języka;  

- rozumie, że jest odpowiedzialny za swoje postępy w nauce języka polskiego; 

- jest świadomy, że jak najszybsze opanowanie języka polskiego umożliwi mu lepsze 

funkcjonowanie w polskiej szkole i w polskim społeczeństwie;  

- potrafi dokonać wyboru właściwych strategii uczenia się; zauważa potrzebę rozwijania 

kompetencji językowych w zakresie języka polskiego i rodzimego (ojczystego). 

 

II.1.3. W zakresie poznawania kultury polskiej i integracji międzykulturowej uczeń:  

- rozumie, że język jest integralną częścią kultury;  

- poznaje polskie zwyczaje i tradycje;  

- uczy się tolerancji wobec innych kultur;  



 

- kształtuje postawy szacunku i zrozumienia dla wartości właściwych kulturze rdzennej 

(wyjściowej). 

 

II.1.4. W zakresie poznawania literatury polskiej uczeń: 

- zna wybrane teksty kultury; 

- potrafi określić ich tematykę; 

- wdraża się do posługiwania poprawną polszczyzną; 

- nabywa umiejętności tworzenia dłuższych tekstów. 

 

 

II. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE  

 

Ocena niedostateczna (1)  

 Uczeń:   

 

● nie interesuje się przebiegiem zajęć;    

● nie uczestniczy w lekcji;    

● opuszcza prace klasowe;    

● nie przygotowuje zadań domowych;  

● nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.  

 

Ocena dopuszczająca (2)   

Uczeń:    

 

● posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących, np. 

człowieka, zdrowia, życia codziennego, pracy, itd.; 

● potrafi zrozumieć znane słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące własnej 

osoby, rodziny oraz bezpośredniego wyrazu, gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a 

wymowa wyraźna; 

● rozumie proste instrukcje dotyczące podstawowych spraw, życzenia, gratulacje,   

rozumie znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. na tablicach informacyjnych i 

plakatach lub w katalogach; 

●  potrafi brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać 

lub inaczej formułować swoje myśli oraz mówić wolniej, jeżeli zachodzi taka 

potrzeba;  

● formułuje proste pytania dotyczące najlepiej znanych tematów lub 

najpotrzebniejszych spraw, potrafi odpowiadać na tego typu pytania;  

●  umie poprosić o powtórzenie komunikatu, przeliterowanie wyrazu, wyjaśnienie 

niezrozumianej kwestii; 

●  potrafi używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, w którym mieszka, oraz 

znanych mu ludzi;  



 

●   potrafi wypełnić formularze z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, 

obywatelstwo (np. w hotelu); 

●   jest w stanie zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w 

standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, 

szkoły, czasu wolnego itd.;  

●   rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, 

dotyczących życia codziennego lub zawodowego;  

●   potrafi pisać proste teksty na znane mu tematy;  

● potrafi wymienić utwory literackie omawiane na lekcjach; 

 

Ocena dostateczna (3) 

 

Uczeń: 

 

● posiada proste, elementarne umiejętności pozwalające rozwiązać typowe problemy, 

o średnim stopniu trudności; 

●  rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane z istotnymi sprawami, 

takimi jak podstawowe informacje dotyczące własnej osoby i rodziny, zakupów, 

miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia;  

● potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i 

ogłoszeniach;  

● rozumie proste dialogi i rozmowy z udziałem kilku osób oraz typowe wypowiedzi 

wyrażające propozycje, przeprosiny, obietnice; 

●  czyta bardzo krótkie, proste teksty;  

● potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach 

dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, 

rozkłady jazdy, instrukcje obsługi;  

●  rozumie krótkie, proste listy prywatne pisane ręcznie i drukowane;  

●   bierze udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej 

wymiany informacji na znane tematy;  

● potrafi radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie jest 

w stanie sam podtrzymać rozmowy;  

●  bierze udział w prostej rozmowie telefonicznej; 

●  posługuje się ciągiem wyrażeń i zdań, aby w prosty sposób opisać swoją rodzinę, 

innych ludzi, warunki życia, wykształcenie, obecną i poprzednią pracę;  

● pisze krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb;  

● potrafi napisać życzenia, pozdrowienia, bardzo prosty list prywatny, na przykład 

dziękując komuś za coś;  

● stosuje podstawowe zasady ortografii i interpunkcji; 

● potrafi określić tematykę poznawanych na lekcjach utworów literackich; 



 

● posługuje się zwrotami językowymi typowymi dla oficjalnej i nieoficjalnej odmiany 

języka polskiego. 

 

 

 

 

Ocena dobra (4) 

 

Uczeń: 

 

● poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, 

pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym; 

●  czyta ze zrozumieniem listy oficjalne i pisma urzędowe; 

●  pisze proste pisma oficjalne i urzędowe, podanie, życiorys;  

●  rozumie prezentacje, ogłoszenia i instrukcje w przewidzianym zakresie tematycznym 

oraz wypowiedzi wyrażające obietnice, zapewnienia, komplementy, sugestie, 

argumentacje, opinie i porównania; 

● czyta teksty prasowe, turystyczne, informacyjne w przewidzianym zakresie 

tematycznym. 

●  potrafi bez uprzedniego przygotowania zadawać pytania, rozpoczynać i kończyć 

rozmowę oraz włączać się do rozmów na znane mu tematy prywatne lub dotyczące 

życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania, wydarzeń 

bieżących). 

●  potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, aby opisywać przeżycia i zdarzenia, a także 

marzenia, nadzieje i ambicje;  

●  potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany;  

●  pisze prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; 

●   rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadąża za skomplikowanymi wywodami 

pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany; 

●  rozumie większość wiadomości telewizyjnych, programów o sprawach bieżących 

oraz filmów w standardowej odmianie języka;  

●  jest w stanie zrozumieć intencje mówiącego w zależności od intonacji, tempa, 

kontekstu i treści wypowiedzi; 

● potrafi określić problematykę poznawanych utworów literackich; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocena bardzo dobra (5) 

 

Uczeń: 

 

● sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł 

informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin i stosować ją w nowych 

sytuacjach; 

●  relacjonuje wydarzenia i opowiada przebieg akcji książek czy filmów, opisując 

własne reakcje i wrażenia;  

●  prawidłowo wymawia wszystkie głoski polskie oraz ich warianty w zależności od 

kontekstu;  

●  różnicuje wymowę potoczną, mniej staranną od oficjalnej, starannej, w wolnym 

tempie. 

●  potrafi napisać proste opowiadanie, sprawozdanie, streszczenie (150—200 słów), 

zaproszenie, zawiadomienie i list motywacyjny;  

●  stosuje zasady ortografii i interpunkcji; 

●  potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić swobodne 

rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka;  

●  bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie 

i broniąc swoich poglądów;  

●  formułuje przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi z właściwą intonacją na różne 

tematy związane z dziedzinami, które go interesują;  

●  potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz  podać argumenty za i 

przeciw względem możliwych rozwiązań;  

●   jest w stanie pisać zrozumiałe, poprawne pod względem składniowym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym szczegółowe teksty na dowolne tematy związane 

ze swoimi zainteresowaniami;  

● zna zasady kompozycji tekstu;  

● potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając 

argumenty za i przeciw;  

●  pisze listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia;  

●  potrafi napisać ogłoszenie, skargę, reklamację, protest, odwołanie od decyzji; 

● wypowiedzi cechuje średnio szybkie tempo i właściwa intonacja oraz wymowa, a 

także stosowanie uproszczonych grup spółgłoskowych w obrębie pojedynczych słów 

oraz na granicy słów; 

●  czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego 

świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy;  

●   rozumie współczesną prozę literacką; 

●   potrafi wygłosić krótkie przemówienie, referat, podziękowanie lub życzenia, 

posługując się oficjalną i nieoficjalną odmianą języka;  

●  potrafi podjąć próbę interpretacji poznanych tekstów kultury; 



 

 

Ocena celująca (6) 

 

Uczeń: 

 

 

● biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu nauczania, proponuje rozwiązania 

nietypowe 

lub 

● osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym lub 

posiada porównywalne osiągnięcia. 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Natalia Arczyńska, Karolina Ciurzyńska 


