
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 
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    I Obszary aktywności podlegające ocenie  

 

1. wypowiedzi ustne (m.in.: odpowiedzi z bieżącej partii materiału, wiadomości 

teoretycznoliterackie, recytacje, opowiadanie treści tekstu literackiego); 
 uczeń ma prawo do dwukrotnego w półroczu nieprzygotowania się  

do lekcji (np.) bez podania przyczyny; 

 nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją; 
 np. nie można zgłosić na miesiąc przed zakończeniem każdego półrocza  

oraz na zapowiedzianych sprawdzianach i powtórkach z określonej partii materiału;  

 brak zeszytu jest jednoznaczny z nieprzygotowaniem się do lekcji; nauczyciel odnotowuje 
ten fakt w dzienniku z komentarzem, że dotyczy braku zeszytu; 

2. prace pisemne - uczeń powinien dotrzymywać terminów oddawania prac pisemnych; 

 nieoddanie pracy w terminie skutkuje oceną niedostateczną; 

 uczeń w ciągu tygodnia może oddać zaległą pracę, wtedy obok oceny niedostatecznej 

zostanie zapisana nowa nota,  np. 1/5, 1/4, 1/3…; przy klasyfikowaniu ucznia będzie brana 

pod uwagę druga ocena, jednak w przypadku dużej liczby poprawionych w ten sposób not 
(świadczących o niesystematyczności ucznia) ocena semestralna/końcowa zostanie 

wystawiona na niekorzyść ucznia; 

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

domowej (bz.) - bez podania przyczyny; 

 obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie braku pracy domowej przed rozpoczęciem lekcji; 

niezgłoszenie tego faktu skutkuje oceną niedostateczną; 

 brakujące zadania muszą być uzupełnione w terminie od jednego do siedmiu dni  

(w zależności od rodzaju i stopnia trudności) i okazane nauczycielowi, który odnotuje ten 

fakt w dzienniku (w komentarzu pod brakiem zadania); 

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, 

a ich termin zapisany w e-dzienniku; 

 uczeń zostanie zwolniony z pisania testów, sprawdzianów, kartkówek, jeżeli okres jego 

absencji w szkole trwał co najmniej tydzień;  

 nowy termin zostanie wyznaczony przez nauczyciela (po uzgodnieniu z uczniem)  

i odnotowany w e-dzienniku;  

5. gramatyka i ortografia; 

 dyktanda będą oceniane wg następujących kryteriów: 0-1 błąd - bdb.; 

2 błędy - db.; 3 błędy - dst.; 4 błędy - dop.; 5 i więcej błędów - ndst. 

 uczeń, u którego stwierdzono dysortografię, będzie oceniany wg łagodniejszych 

kryteriów; 

6. lektury - uczeń powinien dotrzymywać terminów czytania lektur; 

 nieprzeczytanie w wyznaczonym czasie całej lektury lub znacznej jej części skutkuje 

oceną niedostateczną;  

 ocena może zostać poprawiona po przeczytaniu lektury przez ucznia oraz pisemnym  

i/lub ustnym  sprawdzeniu stopnia jej znajomości; 

 uczeń jest zobowiązany przeczytać lekturę w terminie od 1 do 2 tygodni po upływie 

wyznaczonego czasu (w zależności od obszerności tekstu);  

7. inne formy aktywności ucznia (np. oceny za plusy i minusy, udział w konkursach, 

projektach; braki zadań, nieprzeczytanie lektury, w młodszych klasach ocen za zeszyt). 
 

   II Kryteria oceniania  

 

     Postępy uczniów oceniane są za pomocą stopni w skali od 1 do 6 oraz plusów i minusów. 
1. Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) będą oceniane  wg 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  
 

2. Przeliczenia plusów i minusów na oceny dokonuje się wg następującego schematu:  

5 plusów – bdb.; 4 plusy i 1 minus – db.; 3 plusy i 2 minusy – dst.; 2 plusy i 3 minusy – dop.;  
1 plus i 4 minusy – ndst. 5 minusów – ndst. 

 

III Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 

 Wszelkie dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego 

programem nauczania. Jednak ze względu na trudności w nauce, nie wynikające z winy 

dziecka, nauczyciel dostosowuje wymagania do jego indywidualnych możliwości. 

 Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z PPP i uczniom, dla których zaleca się 

dostosowanie materiału do ich indywidualnych potrzeb, obniżane są wymagania edukacyjne 
zgodnie z zaleceniami tej poradni i wówczas punktację oraz oceny dostosowuje się do nich 

indywidualnie. 

 

IV Poprawa ocen  

 

Uczeń może poprawić ocenę w ciągu tygodnia od daty jej otrzymania. W wyjątkowych sytuacjach 

termin poprawy może zostać przedłużony (po uzgodnieniu z uczniem).  

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 śródroczna i roczna 
 

1. Oceny śródroczna i roczna nie są średnią z ocen bieżących.  

2. Nauczyciel, wystawiając ocenę uczniowi, bierze pod uwagę kolejno:  

 sprawdziany, testy, kartkówki;  

 prace pisemne (wypracowania), 

 wiadomości z gramatyki i ortografii, 

 zadania domowe, zadania dodatkowe, 

 aktywność na lekcji,  

oraz takie czynniki jak: • stopień wykorzystania możliwości ucznia, • poczyniony postęp,  

• zaangażowanie, • pracowitość, • sumienność, • systematyczność, • pracę własną ucznia  

w pokonywaniu trudności. 
3. Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie 

dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych  

i pozaszkolnych, starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy. 

4.  Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II półroczu (z naciskiem na II 
półrocze). 

 

 

VI Nauczanie zdalne  

 

1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia, 

zapisać przygotowane przez nauczyciela notatki. Zostaną one sprawdzone po powrocie do szkoły 
lub nauczyciel może prosić o przesłanie ich na wskazany adres mailowy. 

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym  

przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Dłuższe formy 

wypowiedzi zostaną opatrzone komentarzem.  



 

 

 Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Nauczyciel 

może odstąpić od wystawienia jedynki, jeśli niedotrzymanie terminu zostało spowodowane 

przyczynami obiektywnymi (np. problemem ze sprzętem), a rodzic potwierdzi wystąpienie 

problemów w rozmowie telefonicznej z nauczycielem. 
3. Nauczyciel może przygotować test/ćwiczenie/zadanie sprawdzające na platformach TEAMS, 

Google, e-podreczniki.pl 

4. Informacje na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczane będą wcześniej w e-dzienniku.  
5. Ocenie mogą podlegać: wypowiedzi ustne podczas lekcji online – aktywność ucznia, odczytanie 

zadania, wykonanego ćwiczenia, itp. 

6. Uczeń z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela umawia się na odpowiedź ustną w czasie 

konsultacji. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym w dzienniku lub w czasie lekcji on-line. Podaje 
zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. 

 

Poprawa ocen  

 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie  

e-nauczania w ciągu dwóch tygodni w formie określonej przez nauczyciela. 

 

VII  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 

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. 

 


