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Formy pisemne wymagane obecnie 

w szkole podstawowej

 Klasy IV-VI: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, 

sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, 

podziękowanie, ogłoszenie, życzenia, opis przeżyć wewnętrznych, 

charakterystyka, tekst o charakterze argumentacyjnym. Plan odtwórczy i 

twórczy tekstu; notatki, e-mail, SMS, scenariusz filmowy na podstawie 

fragmentów książki i własnych pomysłów.

 Klasy VII-VIII: plan kompozycyjny własnej wypowiedzi; recenzja, rozprawka, 

podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad; 

streszczenie, parafraza.



Formy dłuższe (co najmniej 

200 słów)są oceniane pod 

względem siedmiu kryteriów: 

praca o charakterze twórczym (np. opowiadanie 
twórcze) 

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator 
będzie rozważał 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.

praca o charakterze argumentacyjnym (np. 
rozprawka, artykuł, przemówienie)

Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator 
będzie rozważał 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.

 Zob. szczegóły poniżej.

1. Realizacja tematu 

wypowiedzi 

2. Elementy twórcze / 

Elementy retoryczne 

3. Kompetencje literackie i 

kulturowe 

4. Kompozycja tekstu 

5. Język

6. Ortografia

7. Interpunkcja



Oznaczanie błędów w wypracowaniu – przyjmujemy 

zasady z arkusza

Dodajemy oznaczenia 

potrzebne poloniście, typu:

- szyk – często spotykany 

błąd składniowy

- rzecz. (meryt.) – błąd 

rzeczowy







Punkty a ocena

 Procent uzyskanych punktów

Ocena 

 od 95% 6

 od 85% 5

 od 70 4

 od 50% 3

 od 30% 2

 poniżej 30% 1

PUNKTY OCENA

19-20 6

17-18 5

15-16 4

11-14 3

8-10 2

0-7 1



Oceniamy pracę klasy ósmej. Dla przykładu pokazuję Państwu dwie 

prace z tego samego tematu: praca Mai (uczennicy zdolnej) i Pawła 

(dyslektyka). 

Napisz przemówienie, w którym przekonasz, że człowiek jest 

odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale i za środowisko oraz  wpłyniesz na 

zachowanie człowieka względem natury. W argumentacji    ( 2 
argumenty ) musisz wykorzystać jedną lekturę szkolną oraz inne fakty z 

nauki, obserwacji, życia.





Praca 4+

Rec.

Napisałaś pracę przyzwoitą, a temat 
nie był prosty. Zastosowałaś formę 
przemówienia i sformułowałaś 
argumenty. Forma Twojej pracy jest 
poprawna, prawie wolna od 
kłopotów ortograficznych i 
interpunkcyjnych. Piszesz sprawnie, ale 
powinnaś z większą precyzją trzymać 
się kolejności argumentów i nie 
rozmywać wywodu. Pochwalam 
odniesienie do „Pana Tadeusza”.

Pod pracą widzą Państwo przyznane 
punkty według kryteriów (zob. tabela 
powyżej).





Praca ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych

Praca dyslektyka/dysgrafika, który 
będzie miał przedłużony czas o 50% i 
większą tolerancyjność ortograficzną i 
interpunkcyjną. 

Uczeń i jego rodzice zrezygnowali z 
możliwości pisania na egzaminie na 
komputerze ( nie mają technicznej 
biegłości pisania ).



Propozycja ćwiczenia

Oceń wypracowanie Olgi (załączam pdf).

Zaznacz błędy. Możesz wydrukować pracę, zaznaczyć uwagi ręcznie, 

zeskanować i odesłać (jeśli masz takie możliwości techniczne). Możesz zaznaczyć 

błędy w formie elektronicznej (jeśli masz takie umiejętności). Możesz sporządzić 

tabelę korekty (strona/ jest/powinno być/rodzaj błędu).

Zredaguj krótką opinię o pracy.

Zastosuj punktację i przydziel punkty według siedmiu kryteriów.

Powodzenia!


