
Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego 

W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia         
w związku z podstawą programową wynikającą z przepisów Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.  

Przedmiotem oceny z języka polskiego są wiadomości i umiejętności zdobywane przez 
ucznia w procesie nauczania, prezentowana przez niego postawa oraz wkład pracy. 
Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych           
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Uczniowie oceniani są według skali i kryteriów określonych w Wewnątrzszkolnym 
Ocenianiu będącym częścią Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach.  

Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: 

OCENA CELUJĄCA  

Uczeń:  

• opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej (100%), 
• 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, 
• bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach 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 (99-92%), 
• 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, 
• wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.  

OCENA DOBRA  

Uczeń:  

• w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej (91-76%), 
• 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 (75-61%), 
• 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 domowe, ale popełnia w nich błędy.  

OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Uczeń:  

• opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej (60-
36%),  

• 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 (35-0%), 
• 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.  

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

• prace klasowe,  

• sprawdziany, 
• kartkówki, 
• testy,  

• dyktanda, 
• recytacja prozy i poezji, 
• odpowiedzi ustne, 
• wybrane prace domowe, 
• wybrane zadania wykonywane w zeszycie, 
• wybrane wypowiedzi pisemne na lekcji, 
• aktywność na zajęciach, 
• kontrola zeszytu przedmiotowego, 
• prace długoterminowe, m.in. projekty, 
• udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, 
akademii szkolnej, 
• różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje 
uzdolnienia. 



1. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w szkole, uczeń ma obowiązek 
przystąpić do pisemnego zaliczenia sprawdzianu w terminie uzgodnionym z danym 
nauczycielem, nie później niż do 2 tygodni od ustania nieobecności. Gdy uczeń nie 
stawi się na sprawdzian pisze go w dowolnym terminie ustalonym przez nauczyciela. O 
terminie tym nauczyciel nie ma obowiązku powiadamiać ucznia wcześniej. W 
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń pisze sprawdzian lub pracę 
klasową w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, o którym nie musi być 
poinformowany wcześniej. O konieczności uzupełnienia innych ocen, których uczeń nie 
uzyskał z powodu nieobecności, decyduje nauczyciel. 

 
2. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń, w zależności od czasu trwania 

nieobecności:  
a). ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć przez 3 dni po co najmniej 
całotygodniowej nieobecności, w ciągu tych trzech dni ma obowiązek nadrobić 
zaległości i uzupełnić materiał,  
b). ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć przez 1 dzień po nieobecności trwającej 
co najmniej 3 dni, w ciągu tego dnia ma obowiązek nadrobić zaległości i uzupełnić 
materiał,  
c). w przypadku dłuższej nieobecności, tj. powyżej dwóch tygodni uczeń może uzgodnić 
z nauczycielem sposób i czas uzupełniania zaległości. 
 
3. Jeżeli uczeń nie zaliczy w wyznaczonym terminie zadania klasowego (waga 3) lub  
sprawdzianu z treści lektury, w miejsce „n” zostaje wpisana ocena niedostateczna. 
 
4. Uczeń ma prawo jeden raz do poprawy oceny z wagą 2 lub 3 z danej pracy klasowej,  
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie po 
otrzymaniu oceny.  

5. Ocenę pozytywną (dopuszczającą) na półrocze i koniec roku uczeń otrzymuje 
wówczas, gdy ma zaliczone na minimum ocenę dopuszczającą wszystkie sprawdziany    
z treści lektur. 

6. Pisemne prace domowe uczniowie wykonują na kartkach formatu A4, opatrzonych 
imieniem i nazwiskiem oraz tematem pracy lub w zeszytach przedmiotowych (zgodnie  
z poleceniem nauczyciela). 

7. Prace klasowe oraz inne sprawdziany pisemne są gromadzone przez nauczyciela. Ma 
do nich wgląd uczeń i jego rodzice.  

8. Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury.  

9. Cztery razy w półroczu uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych 
sankcji (nieprzygotowanie rozumiane jest jako: brak pracy domowej, nienauczenie się 
materiału z trzech ostatnich lekcji).  

10. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania w dniu zapowiedzianego sprawdzianu      
i zapowiedzianego odpytywania lub recytacji. 

11. Uczeń starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (minimum 60 kartek, w linie, 
obowiązuje margines), zeszyt ćwiczeń, na lekcji posiada podręcznik. 

12. Nie przewiduje się poprawy ocen z wagą 1 i 2. 

13. Uczeń wszystkie prace wykonuje samodzielnie, nie korzysta z gotowych opracowań. 



Kryteria oceniania dyktand dla klas 4-5 

Ocena celująca - praca bezbłędna pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 

Ocena bardzo dobra – 1-2 błędy ortograficzne pierwszego stopnia 

Ocena dobra – 3-4 błędy ortograficzne pierwszego stopnia 

Ocena dostateczna – 5-6 błędów ortograficznych pierwszego stopnia 

 Ocena dopuszczająca – 7-8 błędów ortograficznych pierwszego stopnia 

 Ocena niedostateczna - 9 błędów ortograficznych pierwszego stopnia 

 
Kryteria oceniania dyktand dla klas 6-8 

Ocena celująca - praca bezbłędna pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 

Ocena bardzo dobra - 1 błąd ortograficzny pierwszego stopnia 

Ocena dobra - 2 błędy ortograficzne pierwszego stopnia 

Ocena dostateczna - 3 błędy ortograficzne pierwszego stopnia 

 Ocena dopuszczająca - 4 błędy ortograficzne pierwszego stopnia 

 Ocena niedostateczna - 5 błędów ortograficznych pierwszego stopnia 

 

Błąd ortograficzny  pierwszego stopnia dotyczy pisowni rz, ż, ó, u, h, ch, partykuły "nie" 
oraz pisowni  wielką literą. 

Inne błędy to błędy ortograficzne drugiego stopnia. 

Trzy błędy ortograficzne drugiego stopnia lub trzy błędy interpunkcyjne liczone są jak 
jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia. 

 

WAŻNOŚĆ OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

3 – bardzo ważne  2 – ważne  1 – normalne/neutralne  

- sprawdziany,  

- prace klasowe  

- wypracowanie klasowe 

pisane na lekcji, 

- szczególne osiągnięcia 

- umiejętność czytania ze 

zrozumieniem 

- wypracowania pisane w domu,  

- kartkówki  

- dyktanda,  

- krótkie formy wypowiedzi 

pisemnej 

- udział w konkursie pozaszkolnym,  

- okresowe kontrole zeszytu 

przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

-umiejętność głośnego czytania 

- wybrane ćwiczenia lekcyjne 

-recytacja 

- aktywność na lekcji, 

- odpowiedź ustna,  

- wypowiedź ustna, 

prezentacja,  

- udział w konkursie szkolnym,  

- zadanie domowe,  

- ćwiczenia lekcyjne 



- projekty edukacyjne 

  

 


