
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

JĘZYK POLSKI  

1. Kształcenie językowe i kształcenie literackie współtworzą ocenę 

semestralną i roczną.  

2. Na lekcjach języka polskiego oceniane będą:  

- wypowiedzi ustne,  

- prace domowe,  

- prace klasowe, kartkówki, testy,  

- stopień rozumienia czytanego tekstu,  

- sposoby wygłaszania tekstów z pamięci,  

- umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne,  

- wiadomości i umiejętności z nauki o języku,  

- udział w konkursach,  

- zaangażowanie i wkład pracy ucznia,  

- znajomość treści lektur,  

- dodatkowe prace długoterminowe: referaty, prezentacje.  

3. Aktywność, zaangażowanie ucznia na lekcji:  

a. Wypowiedzi ustne oraz prace pisemne nagradzane są plusami.  

Sześć plusów to ocena celująca.  

b. Za każde zgłoszone nieprzygotowanie do lekcji, brak materiałów – 

uczeń otrzymuje minus z wagą 0.  

4. Dla ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” 

odpowiednio, gdy uzyskane punkty są maksymalną i minimalną ilością 

punktów możliwych do zdobycia na daną ocenę.  

5. Kryteria oceny prac pisemnych:  

a. zgodność treści z tematem i formą wypowiedzi;  

b. zakres i poprawność wykorzystanego materiału;  

c. stopień samodzielności sądów, ocen, wniosków;  



d. poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna;  

e. kompozycja, zapis graficzny, estetyka.  

6. Kartkówki – fragmentaryczny przegląd wiadomości z zakresu bieżącego 

materiału (trzy ostatnie lekcje).  

7. Dyktanda – poprawność ortograficzna (w obrębie jednej lub kilku zasad)  

● 0 bł. – celujący  

● 1 bł. – bardzo dobry  

● 2 – 3 bł. – dobry  

● 4 – 5 bł. – dostateczny  

● 6 bł. – dopuszczający  

● 7 bł. – niedostateczny 8. Ocena wypowiedzi ustnej:  

a. wiedza merytoryczna;  

b. samodzielna wypowiedź (bez dodatkowych pytań);  

c. trafność opinii;  

d. poprawność językowa.  

9. Praca indywidualna – nadobowiązkowa:  

a. oryginalność pomysłu  

b. terminowość oddania prac  

c. różnorodność wykorzystanych źródeł  

d. realizacja tematu  

e. zgodność treści z tematem  

f. poprawność językowa  

10. Praca z lekturą:  

a. znajomość wszystkich pozycji z kanonu lektur;  

b. chronologiczne lub przyczynowo – skutkowe przedstawianie faktów, 

zdarzeń;  

c. wyodrębnianie i przedstawianie bohaterów;  



d. poprawne odpowiedzi do zagadnień z lektury (test, quiz ze znajomości treści 

itp.).  

11. Zeszyt przedmiotowy.  

Każdy uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy, który 

powinien być na bieżąco uzupełniany i estetyczny.  

12. Ćwiczenia.  

Jeżeli na danym poziomie edukacyjnym wymagany jest zeszyt ćwiczeń, 

uczeń musi go prowadzić i systematycznie uzupełniać.  

13. Ocenianie poszczególnych umiejętności (podstawowych):  

a. umiejętność biegłego i wyrazistego czytania;  

b. opanowanie poprawnej dykcji;  

c. wysiłek i zaangażowanie ucznia;  

d. znajomość różnych form wypowiedzi;  

e. praca z tekstem.  

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY  

Ocena celująca UCZEŃ:  

1. Bierze udział w apelach, przeglądach, konkursach i zajmuje czołowe 

miejsca.  

2. Chętnie wykonuje większość zadań dodatkowych.  

3. Oddaje wszystkie prace terminowo.  

4. Nie powiela cudzych pomysłów.  

5. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne.  

6. Twórczo i samodzielnie pracuje na zajęciach lekcyjnych.  

7. Rozwija swoje zainteresowania i pasje o charakterze humanistycznym.  

8. Czyta wszystkie lektury i bierze czynny udział w dyskusji podczas 

omawiania ich.  

9. Posiada bogaty zasób słownictwa.  



10.Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania, cechuje się dojrzałością 

myślenia.  

11.Umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.  

12.W pracach pisemnych stosuje cytaty, wnioski potwierdza przykładami. 

13.Odrabia wszystkie prace zadania i systematycznie przygotowuje się do 

lekcji.  

14.Wzorowo prowadzi zeszyt.  

15.Pomaga innym i doskonale pracuje w grupie. Ocena 

bardzo dobra  

UCZEŃ:  

1. Biegle posługuje się różnymi źródłami wiedzy.  

2. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne.  

3. Zna treść przeczytanych lektur.  

4. Swoje wypowiedzi potwierdza przykładami.  

5. Angażuje się w przebieg lekcji.  

6. Zadania na lekcji wykonuje samodzielnie.  

7. Dobrze kieruje pracą w zespole.  

8. Dba o estetykę zeszytu i jego zawartość.  

9. Myśli logicznie i mądrze formułuje wnioski. Ocena dobra  

UCZEŃ:  

1. Rozumie czytany tekst.  

2. Wypowiedzi ustne i pisemne zawierają tylko nieliczne błędy.  

3. Potrafi krótko uzasadnić wypowiedź.  

4. Próbuje włączyć się w dyskusję.  

5. Wykonuje prace domowe na dobrym poziomie.  

6. Stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach.  

7. Dba o pełną zawartość zeszytu, przejrzystość notatek.  

8. Dokłada starań podczas pracy w zespole. Ocena dostateczna  



UCZEŃ:  

1. Przestrzega ogólnych zasad poprawnościowych w wypowiedziach 

pisemnych i ustnych.  

2. Podczas wykonywania zadań na lekcji korzysta z pomocy nauczyciela.  

3. Zna podstawowe informacje z lektury.  

4. Gromadzi słownictwo na zadany temat.  

5. Odrabia obowiązkowe prace domowe.  

6. Czyta cicho i głośno ze zrozumieniem.  

Ocena dopuszczająca UCZEŃ:  

1. Czyta powoli, ale rozumie główną ideę utworu.  

2. Często korzysta z pomocy nauczyciela.  

3. Oczekuje podpowiedzi i naprowadzenia.  

4. Błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych nie przekreślają wartości 

pracy.  

5. Zna podstawowe zasady ortograficzne, choć nie potrafi ich zastosować w 

praktyce.  

6. Potrafi przy pomocy nauczyciela odrobić najprostsze zadania.  

7. Odrabia prace, choć są one na niskim poziomie.  

8. Prowadzi zeszyt lekcyjny. Ocena niedostateczna  

UCZEŃ:  

1. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu 

zadowalającym.  

2. Nie buduje poprawnych zdań.  

3. Nie przeczytał lektur obowiązkowych.  

4. Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub prowadzi, ale ma w nim liczne 

braki.  

5. Nie przestrzega zasad ortograficznych.  



6. Przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać ćwiczeń o 

elementarnym stopniu trudności.  

7. Nie oddaje prac.  

8. Nie odrabia zadań domowych.  

9. Nie przynosi materiałów potrzebnych do zajęć.  

10.Waga ocen – język polski  

praca klasowa 6  

sprawdzian 5  

kartkówka 3-4  

test ze znajomości treści lektury 5  

aktywność na lekcji (plusy, praca w grupach) 3 

recytacja 2  

konkurs, etap szkolny 3-4 konkurs, etap 

pozaszkolny 5-6  

projekt edukacyjny 3-4 referat, prezentacja, 

przemówienie wygłoszone 4  

zadanie domowe 1-2  

Zasady poprawiania ocen  

Uczeń może poprawić ocenę z pracy pisemnej, a poprawa odbywa się jednorazowo w 

terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela (nie później niż dwa tygodnie od 

wystawienia oceny w dzienniku lekcyjnym).  

  

Opracował zespół nauczycieli języka polskiego w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w 

Zbąszyniu  

                                                                                                                   Zbąszyń, 1.09.2021 r.  


