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PRZEDMIOTOWE OCENIANIE                                                                                                          

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów                  

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 

 

 

I. KONTRAKT Z UCZNIAMI. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez żadnych sankcji, nie 

podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub pracę 

klasową. 

3. Za każde nieprzygotowanie (nieodrobienie pracy domowej) uczeń otrzymuje „ - ”.  Uczeń może 

mieć trzy minusy w półroczu, każdorazowy kolejny brak pracy domowej wiąże się z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej.  

4. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” (pozytywne zachowanie),   „-”  (postawy 

negatywne, bierność) lub ocenę cząstkową. Pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą, pięć „-” jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

6. Spisywanie na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

7. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej obniżane 

są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej placówki. 

8. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda z przyczyn losowych, może zaliczyć 

je w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni). 

9. Krótkie sprawdziany – kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. 

10. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu widomości oraz pracy klasowej oceny niedostatecznej, 

uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy w formie i terminie określonym przez nauczyciela                            

(w ciągu 2 tyg. od otrzymania oceny), przy czym ocena z poprawy jest ostateczna. Poprawiona ocena 

odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawionej. 

11. Uczeń, który nie poprawił oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, traci możliwość jej 

poprawienia. 

12. Prace klasowe, sprawdziany wiadomości są zapowiedziane i wpisywane do dziennika                        

z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. 

13. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 
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14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

15. Nie ocenia się uczniów do 3 dni, po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności. 

16. Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. 

17. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

18. Uczeń uchylający się od oceniania nie może być klasyfikowany. 

19. Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych                                   

(ze szczególnym uwzględnieniem prac klasowych, sprawdzianów wiadomości, dyktand                                     

i sprawdzianów w formie testu zawierającego elementy czytania ze zrozumieniem). 

20. O ocenie niedostatecznej z przedmiotu za pierwsze lub drugie półrocze rodzice/opiekunowie 

ucznia  informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za poinformowanie 

rodziców ucznia odpowiada wychowawca. 

 

 

II. WIADOMOŚCI  I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 

 

 - mówienie (wypowiedzi ustne – twórcze i odtwórcze), 

 - czytanie głośne z wcześniejszym przygotowaniem i bez przygotowania, 

 - czytanie ciche ze zrozumieniem,  

 - pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi, 

 - posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi, 

 - znajomość treści lektur obowiązkowych,  

 - znajomość omawianych zagadnień kształcenia kulturowego i językowego,  

 - inne (np. recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich),  

 - wykonanie określonych projektów, zadań w grupie.  

 

 

III.  FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW:  

 

1. Prace klasowe  -  dłuższe, samodzielne pisemne prace kontrolne przeprowadzone podczas zajęć 

edukacyjnych w celu sprawdzenia umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi (1-2                         

w półroczu). 

2. Sprawdziany - dłuższe prace pisemne sprawdzające umiejętności kształcenia literackiego                                          

i językowego (po każdym rozdziale).  

3. Testy – krótsze prace sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. 

4. Kartkówki – krótkie prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów z trzech 

ostatnich lekcji (w dowolnej liczbie). 
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5. Dyktanda lub sprawdziany ortograficzne - prace pisemne sprawdzające znajomość i umiejętność 

posługiwania się regułami ortograficznymi. 

6. Wygłaszanie tekstów z pamięci – przy ocenie pod uwagę bierze się: pamięciowe opanowanie 

tekstu, dykcję, intonację oraz sposób zaprezentowania utworu. 

 7. Indywidualna praca pisemna na lekcji – rozumiana jako samodzielne pisemne rozwiązanie zadania, 

problemu, odpowiedzi na pytania itp.  

8. Wypowiedzi ustne (odpowiedź ustna, odpowiedzi na pytania, opowiadanie, udział w dyskusji, 

dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi na lekcji). 

9. Praca domowa – rozumiana jako praca pisemna lub ustna zadana przez nauczyciela                                        

do samodzielnego wykonania w domu.  

10. Praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w zespole) oceniana w formie plusów, minusów, oceny 

wyrażonej stopniem. 

11. Czytanie z wcześniejszym przygotowaniem i bez przygotowania – czytanie tekstu ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na: poprawność, płynność, odpowiednie tempo, intonację zdań, znaki 

interpunkcyjne. 

12. Zeszyt przedmiotowy (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia). 

13. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz 

staranność). 

14. Prace długoterminowe-wykonanie określonych projektów, zadań w grupie.  

 

 

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA: 

 

1.  Kryteria ocen sprawdzianów, testów - odpowiedzi są punktowane, z sumy uzyskanych 

punktów ustalana jest ocena wg następującej skali procentowej: 

 

100% -  celujący  

99% - 91% - bardzo dobry 

90% - 75 % - dobry  

74% - 50 % - dostateczny  

49% - 30 % - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny  

 

* Dopuszcza się dostawienie do oceny (+) w końcowych wartościach przedziałów kryteriów ocen. 
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2. Kryteria oceniania prac pisemnych – wypracowań domowych i prac klasowych. 

 Zgodność wypracowania z tematem i stopień rozwinięcia. 

 Treść – treści dobrane trafnie do tematu pracy. 

 Forma wypowiedzi – cechy charakterystyczne dla danej formy wypowiedzi pisemnej. 

 Kompozycja – trójdzielne i logiczne uporządkowanie testu z zachowaniem właściwych 

proporcji. 

 Język – komunikatywność, poprawność, bogactwo słownictwa i urozmaicenie składni. 

 Pisownia – estetyka pracy, błędy ortograficzne, językowe i interpunkcyjne. 

 

 

3. Kryteria oceny dyktand: 

 

0 bł. ort. - 6 

1 bł. ort. -  5 

2 bł. ort. – 4 +  

3 bł. ort. – 4 

4 bł. ort. – 3 + 

5 bł. ort. – 3 

6 bł. ort. – 2+ 

7 bł. ort. – 2  

8 bł. ort. – 1 

  

Dwa błędy ortograficzne drugiego stopnia traktujemy jako jeden błąd ortograficzny pierwszego 

stopnia. Inaczej błędy ortograficzne będą oceniane w innych pracach. 

 

 

4. Kryteria oceny kartkówek: 

 

100 % - 95% - bardzo dobry 

94 -75 % - dobry 

74% - 50% - dostateczny 

49% - 30% - dopuszczający 

29% - 0% - niedostateczny 

 

* Dopuszcza się dostawienie do oceny (+) w końcowych wartościach przedziałów kryteriów ocen. 
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V. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ. 

 

       Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 

 osiągnął wszystkie standardy i określone nimi sprawności o charakterze polonistycznym oraz 

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,   

 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

 biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych 

z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym stopniu trudności, 

  systematycznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem pracował podczas zajęć języka                                         

polskiego oraz w domu, przygotowując się do lekcji,   

 wykazywał aktywność i pomysłowość twórczą, 

 poprawnie wykonywał  prace  dodatkowe zlecane przez nauczyciela,                            

 brał udział w konkursach związanych z językiem polskim (różne etapy) i osiągał wysokie                       

wyniki,   

 przejawia zainteresowanie przedmiotem i przedstawia zagadnienia w ciekawy sposób,                           

  ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach biegle posługuje się terminami                               

językowymi i teoretycznymi oraz stosuje różnorodne konstrukcje składniowe.  

 podejmuje działalność literacką i kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz 

artystyczny (np. udział w akademiach, imprezach artystycznych, itd.). 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:   

 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, 

 sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ja do samodzielnego wykonywania zadań 

teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania,   

 potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  sytuacjach,    

 czyta poprawnie pod względem technicznym, stosując się do znaków interpunkcyjnych                          

i świadomie modulując głos,   

 wykorzystuje znajomość materiału języka polskiego w nauce innych przedmiotów i życiu 

pozaszkolnym,   

 biegle posługuje się różnymi sposobami gromadzenia informacji (korzysta z różnych źródeł),     

 pisze poprawnie pod względem ortograficznym, językowym i interpunkcyjnym, 

 formułuje ciekawe teksty mówione i pisane różnej długości, 
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 był systematyczny i samodzielny w pracy na lekcji i w domu, 

 cechował się aktywnością na zajęciach, 

 rozwiązywał zadania i problemy o znacznym stopniu trudności, 

 terminowo wywiązywał się ze zobowiązań w stosunku do nauczyciela. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

 

 ma dobrą znajomość treści i zagadnień materiału programowego w stopniu przekraczającym 

wymagania podstawowe,   

 poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne,   

 formułuje wypowiedzi pisemne i ustne, popełniając niewielką liczbę błędów językowych                       

i interpunkcyjnych,   

 na ogół nie popełnia błędów ortograficznych, 

 opanował wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne, 

 wykonywał samodzielnie różne zadania literackie, językowe, gramatyczne i ortograficzne,                

    był systematyczny, terminowo wywiązywał się z zadań. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:   

 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

podstawowym,   

 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 ma dostateczną znajomość treści i problemów materiału programowego, 

 zazwyczaj stosuje się do poznanych zasad ortograficznych, 

 rozumie tekst po cichej lekturze, 

 czyta płynnie /chociaż nie zawsze stosuje się do znaków przestankowych/ i rozumie 

przeczytany tekst,  

 w pracach pisemnych popełnia nieliczne błędy językowe i interpunkcyjne, 

 zna najważniejsze terminy literackie i gramatyczne, chociaż nie zawsze umie z tej wiedzy 

korzystać,   

 samodzielnie rozwiązywał problemy językowe i literackie o niewielkim poziomie trudności, 

 przyswoił proste, uniwersalne umiejętności, często powtarzające się w procesie nauczania. 
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Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:   

 

 nie opanował w pełni wymagań podstawowych, ale braki nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,   

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,  

 słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst, 

 popełnia liczne błędy ortograficzne, językowe i interpunkcyjne, 

 zna niektóre terminy literackie i gramatyczne, ale nie umie wykorzystać swojej wiedzy,   

 wykazuje chęci do nauki, 

 nawet najprostsze zadania wykonywał przy pomocy nauczyciela lub innego ucznia, 

 opanował umiejętności praktyczne, przydatne życiowo, 

 przyswoił treści niezbędne w dalszej edukacji – bazowe. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

 

 nie opanował wymagań koniecznych, 

 nie potrafi wykonać najprostszych zadań nawet przy pomocy nauczyciela, 

 nie opanował bazowych sprawności językowych, 

 nie rokuje nadziei na uzupełnienie zaległości, 

 zaległości uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z przedmiotu, 

 nie dysponuje wystarczającym zasobem leksykalnym, 

 nie wykazuje chęci do nauki ani żadnej aktywności, 

 świadomie opuszcza prace klasowe, sprawdziany i ich poprawy. 

 

 

 

VI. WSZYSTKIE SPRAWY SPORNE, NIE UJĘTE W PSO, ROZSTRZYGANE BĘDĄ 

ZGODNIE Z WSO ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MEN. 


