
Kryteria oceniania prac stylistycznych 

OCENA TEMAT KOMPOZYCJA 
JĘZYK, SKŁADNIA, 

ORTOGRAFIA, INTERPUNKCJA 
ZAPIS 

niedostateczny 

  

całkowite niezrozumienie tematu, 

zupełna nieznajomość  materiału 

rzeczowego 

  

bezład, chaos, przypadkowość 

  

język bardzo ubogi, styl nieporadny, 

poważne błędy składniowe, językowe, 

ortograficzne, interpunkcyjne 

  

  

pismo nieczytelne, 

praca pokreślona 

dopuszczający 

  

bardzo mała część pracy realizuje 

temat, powierzchowność realizacji, 

błędy rzeczowe oraz  w  interpretacji 

utworu 

  

rozumowanie chaotyczne, brak 

spójności, błędy logiczne, 

sprzeczności, zachwiane proporcje 

między częściami pracy 

  

  

język ubogi, błędy fleksyjne, 

frazeologiczne, składniowe, 

ortograficzne i interpunkcyjne 

  

brak akapitów, 

pismo miejscami 

nieczytelne 

dostateczny 

  

 tylko część pracy realizuje temat, 

powierzchowność, dominuje 

relacjonowanie, sądy odtwórcze, 

zdarzają się błędy  w interpretacji oraz 

rzeczowe 

  

  

zachowane są najważniejsze 

cechy  wybranej formy, zdarzają się 

błędy logiczne, mało przejrzysty tok 

rozumowania, zachowane proporcje 

między częściami                   

                           

  

przeciętny zasób słownictwa, zdarzają 

się powtórzenia, użycie słów w 

nieodpowiednim znaczeniu, nieliczne 

błędy stylistyczne, brak rażących 

błędów językowych,  ortograficznych, 

interpunkcyjnych, schematyczna 

struktura zdań 

  

  

rozchwiany 

margines, niska 

estetyka 



  

 

dobry 

  

temat w pełni zrozumiały, poprawnie 

rozwinięty, dobra znajomość 

podawanych przykładów, próby 

samodzielnego wnioskowania i 

oceniania, dopuszczalne niewielkie 

błędy rzeczowe 

  

poprawny dobór formy wypowiedzi, 

kompozycja poprawna, zachowana 

trójdzielność wypowiedzi, logiczny 

tok rozumowania, nieznaczne 

uchybienia         w spójności tekstu 

  

zasób słownictwa niezbyt bogaty, słowa 

użyte we właściwym znaczeniu, 

poprawna fleksja i składnia, rzadkie 

błędy ortograficzne  i interpunkcyjne, 

składnia mało urozmaicona 

  

pismo czytelne, 

występują 

drobne  usterki 

graficzne, akapity 

zastosowane 

poprawnie 

bardzo dobry 

  

pełne zrozumienie tematu, jego 

wyczerpujące rozwinięcie, 

twórcze  spojrzenie  na  temat, myśli 

samodzielne, gruntowna znajomość 

wykorzystanych przykładów, samo-

dzielne wnioskowanie i ocenianie 

  

kompozycja zgodna z formą, tok 

myślenia przejrzysty, logika  

i sprawność rozumowania, spójność 

poszczególnych części, konsekwencja 

w narracji 

  

bogate słownictwo, wypowiedź jasna i 

precyzyjna, bezbłędna fleksja, 

zróżnicowana budowa zdań, 

sporadyczne usterki składniowe, 

frazeologiczne, interpunkcyjne, 

dopuszczalny błąd ortograficzny 

  

  

praca czytelna, 

uzasadnione 

akapity, 

celujący 

  

pełne zrozumienie tematu oryginalne 

ujęcie, wyczerpujące rozwinięcie, 

samodzielność myślenia, trafny dobór 

materiału rzeczowego, celna 

interpretacja 

  

trafny wybór formy, zgodna z nią 

kompozycja, tok rozumowania 

przejrzysty, wewnętrzna spójność 

  

słownictwo bogate, wypowiedź żywa, 

swobodna, jasna i precyzyjna, 

poprawna fleksja, frazeologia, 

bezbłędna i zróżnicowana składnia, 

poprawna interpunkcja, dopuszczalny 

błąd w trudnym wyrazie 

  

  

praca czytelna, 

uzasadnione 

akapity, 

wyrównany 

margines 


