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WYMAGANIA EDUKACYJNE 

 

JĘZYK POLSKI 

 

KLASY IV – VIII Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM 

 

 

    Ocenie podlegają przede wszystkim: 

1. wypowiedzi ustne - nauczyciel ma prawo sprawdzić podczas rozmowy z uczniem jego 

wiadomości i umiejętności z aktualnie omawianego działu podręcznika  

lub wprowadzone wcześniej i zlecone do powtórzenia; 

 uczeń ma prawo do dwukrotnego w półroczu nieprzygotowania się do lekcji (np.) 

bez podania przyczyny; 

 np. nie można zgłosić na miesiąc przed zakończeniem każdego półrocza  

oraz na zapowiedzianych sprawdzianach i powtórzeniach lekcji. W tym przypadku 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;  

2. prace pisemne - uczeń powinien bezwzględnie dotrzymywać terminów oddawania prac 

pisemnych; 

3. zadania domowe - uczeń ma prawo do dwukrotnego w półroczu niewykonania 

pisemnej pracy domowej (bz.) - bez podania przyczyny. Brakujące zadania muszą być 

bezwzględnie uzupełnione w terminie od jednego do siedmiu dni (w zależności  

od rodzaju i stopnia trudności); 

4. testy, sprawdziany, kartkówki  

 kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane; 

pozostałe prace kontrolne będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

 uczeń jest zwolniony z pisania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, 

odpowiedzi ustnych, wypracowań domowych, jeżeli okres jego absencji w szkole 

trwał co najmniej tydzień. Nieobecność nie zwalnia ucznia od obowiązku posiadania 

niezbędnych pomocy dydaktycznych;  

 w przypadku co najmniej tygodniowej absencji jest on zobowiązany nadrobić 

zaległości w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły; 

5. ortografia; 

6. zeszyty przedmiotowe - będą sprawdzane okazjonalnie i oceniane dwa razy  

w roku szkolnym (na koniec każdego z semestrów). 
 

   II Postępy uczniów oceniane są za pomocą stopni w skali od 1 do 6 oraz plusów 

i minusów. 

1. Prace pisemne (sprawdziany, testy) oceniane są według następującej skali: 
 

100% i więcej ocena celująca                             74% - 51% ocena dostateczna 

100% - 91% ocena bardzo dobra                        50% - 35% ocena dopuszczająca 

90% - 75% ocena dobra                                      34% - 0% ocena niedostateczna  
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III 

1. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia i/lub odnotowania braku  zadania  

oraz nieprzygotowania. Brak takiego zgłoszenia/zapisu skutkuje oceną niedostateczną. 

2. Jeżeli brak pracy lub nieprzygotowanie wystąpiły z ważnych powodów, nauczyciel może 

odstąpić od konsekwencji oraz wyznaczyć termin nadrobienia zaległości  

i uzupełnienia braków. 

3. Uczeń powinien bezwzględnie dotrzymywać terminów czytania lektur. 
 

IV Poprawa ocen 

Każdą ocenę uczeń może poprawić w ciągu tygodnia od daty jej otrzymania.  
 

1. Ocenę z odpowiedzi ustnej można poprawić, przygotowując się na bieżąco  

z aktualnie omawianego działu lub trzech ostatnich lekcji. 

2. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić pisemnie bądź ustnie (decyduje nauczyciel)  

z materiału obowiązującego na sprawdzianie. 

3. Nauczyciel może odmówić uczniowi prawa do poprawienia oceny ze sprawdzianu, jeśli 

zachodzi podejrzenie jakiejkolwiek manipulacji (np. przygotowywanie się wyłącznie  

do odpowiedzi ustnych, niesystematyczność). 
 

V Ocena semestralna 
 

1. Ocena semestralna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych wystawianych wg  

6 kategorii umiejętności:  

 sprawdziany, testy, kartkówki;  

 prace pisemne (wypracowania uczniowskie);  

 gramatyka,  

 ortografia, 

 wypowiedzi ustne (w tym m.in.: opowiadanie ustne, czytanie, recytacje, wiadomości 

teoretycznoliterackie, znajomość lektur);  

 inne formy aktywności ucznia (np. udział w konkursach, projektach, prowadzenie 

zeszytu, braki zadań, nieprzeczytanie lektury).  

2. Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II półroczu  

(z naciskiem na II półrocze). 
 

VI Ogólne kryteria oceniania 
 

niedostateczny  

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych, 

 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności; 
 

dopuszczający 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 

czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych,  

 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie 
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trudności; 
 

dostateczny 

 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie  

i wynikających z podstawy programowej,  

 uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie 

trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej;  
 

dobry 

 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania  

i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne; 
 

bardzo dobry 

 uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy 

programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach; 
 

celujący 

 uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem 

nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; 

jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia. 
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