
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – JĘZYK POLSKI   

 

 

Ocenie podlegają: 

 • testy (sprawdziany pisemne po zakończeniu każdego działu, zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem)  

 • kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (zapowiedziane lub nie) 

 • odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji 

 • dyktanda 

 • zadania domowe 

 • zadania wykonywane w zeszycie, w ćwiczeniach, na kartach pracy (indywidualna praca na 

lekcji, praca w grupach) 

 • formy wypowiedzi pisemnych (indywidualna praca na lekcji) 

 • projekty długoterminowe, prezentacje  

 • recytacja prozy i poezji 

 • wykazywanie się wiedzą podczas lekcji, różnorodne działania twórcze, w których uczeń 

prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia 

• aktywny udział w konkursach, przedstawieniach. 

 

Sposób oceniania: 

1. Oceny cząstkowe wyrażane są cyfrowo w skali 1-6.  

2. Ocena klasyfikacyjna wyrażana jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Przy ustalaniu ocen bieżących ze wszystkich 

form, poza testami, dopuszcza się stosowanie łącznie ze stopniem znaków „+” i „‒”  

(z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego). W ocenie testów obowiązuje pełna 

ocena, nie stosuje się znaków „+”   i „-”. 

3. W przypadku wypowiedzi pisemnych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 

cyfrowe wg kryteriów: 

                      100% - 98%    ocena celująca 

                        97% - 86%     ocena bardzo dobra 

                        85% - 70%     ocena dobra 

                        69% - 51%     ocena dostateczna 

                        50% - 30%     ocena dopuszczająca 

                        29% - 0%       ocena niedostateczna. 

 

4. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.  



5. W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole, uczeń ma obowiązek przystąpić 

do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób, 

w  terminie ustalonym przez nauczyciela. 

6. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu 

trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 

a) w pierwszym dniu nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych 

prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał – 

w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania 

wiadomości; 

b) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn 

usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony 

z odrabiania pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie 

uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego 

w trakcie tej nieobecności. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej z kartkówki, 

sprawdzianu i odpowiedzi ustnej. Poprawa może nastąpić tylko raz. 

8. Poprawy sprawdzianów dokonuje się w terminie nie dłuższym niż tydzień od daty oddania 

i omówienia pracy (w formie ustalonej przez nauczyciela). Poprawy kartkówek  

i odpowiedzi ustnych uczeń dokonuje na najbliższej lekcji. 

9. Uczeń może zgłosić dwa razy w semestrze brak przygotowania do lekcji (z wyjątkiem 

zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).  

10. Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych oraz 

wkładu pracy włożonego w proces uczenia się. 

11. Uczeń ma możliwość poprawy oceny klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej) jeżeli jest ona 

wyższa od niedostatecznej wg zasad ustalonych w WSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kryteria ocen 

 

Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w 

ciągu roku szkolnego. Uwzględnia również rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych 

umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. Prezentowane poniżej kryteria 

ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. 

 

OCENA CELUJĄCA 

 Uczeń: 

 • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,  

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować 

i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią 

z podstawy programowej, 

  • posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno  

w mowie, jak i w piśmie, 

  • aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 

pozalekcyjnych, 

  • z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,  • 

tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym 

i interpunkcyjnym, 

  • odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów 

  • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, 

  • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,  

  • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze  

i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 

 

OCENA BARDZO DOBRA 

 Uczeń: 

  • opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

  • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,  



  • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je 

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, 

 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak 

i w piśmie, 

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, 

 • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

 • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym 

i interpunkcyjnym, 

 • aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

 • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 

 

OCENA DOBRA 

 Uczeń:  

• w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą 

nauczyciela – trudne, 

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje 

w nich informacje, 

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych, 

 • bierze czynny udział w lekcji, 

 • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

 

OCENA DOSTATECZNA 

 Uczeń: 

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje 

przy pomocy nauczyciela, 

 • odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,  

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne 

i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, 

 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,  



 • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, 

 • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

 • wykonuje obowiązkowe prace, ale popełnia w nich błędy. 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 Uczeń: 

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 

 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,  

 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, 

 • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, 

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma 

ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, nie jest aktywny na 

lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela,  

 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,  

 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 Uczeń: 

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy 

i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,  

• ma kłopoty z techniką czytania, 

 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia 

wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, 

 • wykazuje się niechęcią do nauki,  

 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

 • nie angażuje się w pracę grupy. 

 


