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I. CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, w tym: 

a) pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich mocnych i słabych stron 

b) ukierunkowanie i motywowanie ucznia do dalszej pracy 

c) przekazanie uczniowi informacji o jego postępach 

d) przekazanie rodzicom/opiekunom informacji o postępach ucznia 

e) przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym 

doborze materiałów, metod i sposobów nauczania 

f) przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych 

2. Ocenianie śródroczne i końcowo roczne ma na celu: 

a) przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego 

b) dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji 

na temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 

c) monitorować system szkolny 

d) różnicować i klasyfikować uczniów 

e) pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu 

 

II. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCNIANIA: 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości, a jego ocena jest 

faktycznym stanem wiedzy i umiejętności. 

2. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 

3. Prace klasowe, sprawdziany, testy, zadania domowe i odpowiedzi ustne są 

obowiązkowe. 

4. Odmowa do przystąpienia (przekazania do sprawdzenia) powyższych form wiąże się 

z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

5. Sprawdziany i prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, termin ich realizacji jest odnotowany przez nauczyciela w 

dzienniku lekcyjnym. 

6. Poprawa sprawdzianów i prac klasowych ocenionych na ocenę niedostateczną jest 

możliwa w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu 

ucznia do szkoły  po czasowej nieobecności. Zaliczenie polega na napisaniu 
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sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. Poprawa może nastąpić tylko jeden 

raz. 

7. Kartkówki są niezapowiedzianą formą kontroli stopnia opanowania wiadomości i 

umiejętności z trzech ostatnich lekcji. 

8. Kartkówki nie podlegają poprawie, nie mogą być uzupełniane w przypadku 

nieobecności ucznia. Wyjątek stanowią kartkówki ze znajomości lektur, do których 

każdy uczeń musi przystąpić. 

9. Tytuły lektur są podawane uczniom na początku roku szkolnego. Terminy ich 

omawiania są uczniom podawane z odpowiednim wyprzedzeniem i zanotowane 

przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. 

10.  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy, który będzie 

oceniany co najmniej raz w semestrze. 

11. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w    

       trakcie jednego semestru, co nie powoduje żadnych konsekwencji. Każde kolejne 

nieprzygotowanie wiąże się z konsekwencjami w postaci oceny niedostatecznej  

lub minusa. Nieprzygotowanie obejmuje: brak zadania domowego, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub 

niezapowiedzianej kartkówki (NIE DOTYCZY kartkówek z lektur). Zgłoszenie braku 

pracy domowej powinno nastąpić na początku lekcji, jeszcze przed sprawdzaniem 

prac przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie zgłosi braku zadania, a podczas sprawdzania 

wykaże jego brak, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Każdy brak zadania domowego uczeń ma obowiązek uzupełnić i na polecenie 

nauczyciela okazać do wglądu. W przypadku dłuższych form pisemnych zadania 

domowego (np. wypracowanie) uczeń ma obowiązek oddać pracę w wyznaczonym 

terminie. Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą przyjmowane i będą 

skutkowały oceną niedostateczną. 

14. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest uzupełnić zeszyt przedmiotowy oraz 

zakres materiału realizowany podczas jego nieobecności na najbliższą lekcję po 

powrocie do szkoły, chyba, że dłuższa nieobecność w szkole powoduje indywidualne 

ustalenia z nauczycielem. 

15. Aktywność ucznia podczas lekcji nagradzana jest „+”. Za pięć zgromadzonych 

plusów, uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność należy rozumieć: 
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częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w 

grupie, umiejętne korzystanie z tekstu literackiego. 

16. Uczeń może również otrzymać „-”. Za pięć zgromadzonych minusów uczeń  

otrzymuje ocenę niedostateczną.  Minusy można otrzymać za: brak zadania 

domowego, pomocy naukowych potrzebnych na lekcji, brak zaangażowania w lekcję. 

17. Ponadto w dzienniku stosuje się oznaczenia zgodne z WO i Statutem Szkoły: 

a) NP – nieprzygotowanie do lekcji, w tym brak zeszytu lub ćwiczeń, 

b) BZ – brak zadania domowego, 

c) NB – nieobecność ucznia na danej formie sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów na 

ocenę: 

poniżej 35% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 

35% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 90% - dobry 

91% - 99% - bardzo dobry 

100% lub kryteria oceny bdb + zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący 

 

1. SPRAWDZIANY – odbywające się po zakończonym dziale, zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin ich realizacji jest odnotowany 

przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. 

2. KARTKÓWKI  - niezapowiedziane, obejmujące materiał omawiany na 3 ostatnich 

lekcjach. Wyjątkiem są kartkówki ze znajomości lektury, odbywające się na 

pierwszej lekcji, wyznaczonej na omawianie lektury. 

3. ODPOWIEDZI USTNE – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji. 

4. ZADANIA DOMOWE. 

5. PRACE PISEMNE (WYPRACOWANIA) – temat oraz liczba słów są zapowiadane z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, termin ich realizacji jest odnotowany 

przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.  W przypadku, gdy praca ucznia jest 

nieczytelna lub nie zawiera wymaganej minimalnej ilości słów, uczeń otrzymuje 



 5 

ocenę niedostateczną. Przyjmuje się następującą klasyfikację i oznaczenia błędów 

w pracach pisemnych: 

a) ort. – błąd ortograficzny, 

b) int. – błąd interpunkcyjny, 

c) rz. – błąd rzeczowy, 

d) log. – błąd logiczny, 

e) jęz. – błąd językowy (w jego skład wchodzą błędy frazeologiczne, fleksyjne,   

słowotwórcze, składniowe oraz stylistyczne). 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMYCH W KLASACH IV-VI: 

 

Rodzaj kryterium Punktacja 

Temat- zrozumienie, wyczerpanie 0-2 pkt. 

Kompozycja, estetyka 0-2 pkt. 

Dobór słownictwa, język 0-2 pkt. 

Stylistyka 0-2 pkt. 

Ortografia i interpunkcja 0-2 pkt.  gdzie: 

powyżej 2 błędów ortograficznych 

(powyżej 1 błędu w krótkich formach 

wypowiedzi) = 0 pkt. 

powyżej 5 błędów interpunkcyjnych 

(powyżej 3 błędów w krótkich formach 

wypowiedzi)  = 0 pkt. 

 

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMYCH W KLASACH VII-VIII: 

 

Wypracowania w klasie VII-VIII będą oceniane według klucza podanego przez CKE w 

„Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 

2018/2019”, dostosowanego przez nauczycieli. Nie oddanie pracy w wyznaczonym 

terminie lub oddanie pracy napisanej niesamodzielnie, będącej kradzieżą cudzej 

własności intelektualnej, będzie skutkowało otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

Maksymalnie za wypracowania można uzyskać 20 punktów. Można je otrzymać za 

spełnienie następujących kryteriów:  
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Rodzaj kryterium Punktacja 

Realizacja tematu wypowiedzi 0-2 pkt. 

Elementy twórcze (dla tekstów o 

charakterze twórczym) lub elementy 

retoryczne (dla tekstów o charakterze 

argumentacyjnym) 

0-5 pkt. 

Kompetencje literackie i kulturowe 0-2 pkt. 

Kompozycja tekstu 0-2 pkt. 

Styl 0-2 pkt. 

Język 0-4 pkt. 

Ortografia  0-2 pkt. , gdzie: 

2 pkt. – nie więcej niż 1 błąd ortograficzny 

1 pkt.– 2-3 błędy ortograficzne 

0 pkt. – 4 lub więcej błędów 

ortograficznych 

 

Interpunkcja 1 pkt. , gdzie: 

1 pkt.– nie więcej niż 5 błędów 

interpunkcyjnych 

0 pkt. – 6 lub więcej błędów 

interpunkcyjnych 

 

6. DYKTANDA – termin i  zakres zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. Przy 

sprawdzaniu dyktand stosuje się następującą skalę: 

 

Liczba błędów ortograficznych ocena 

0-1 celujący 

2-4 bardzo dobry 

5-6 dobry 
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6-8 dostateczny 

9-10 dopuszczający 

powyżej 10 niedostateczny 

 

3 błędy graficzne (zapisu) = 1 błąd ortograficzny 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 

 

6. ZESZYT PRZDMIOTOWY. 

 

KRYTERIA OCENY Z ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO: 

 

Rodzaj kryterium Punktacja 

Estetyka 0-2 pkt. 

Czytelność zapisów 0-2 pkt. 

Poprawność gramatyczna, ortograficzna i 

interpunkcyjna 

0-2 pkt. 

Systematyczność w prowadzeniu notatek 0-2 pkt. 

Przygotowanie pracy domowej 0-2 pkt. 

 

       8. RECYTACJA TEKSTU. 

9. REFERATY. 

10.  PREZENTACJE. 

11.  PRACA W GRUPACH. 

 

III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH: 

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności 

wykraczające poza    program danej klasy, czyli:  

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,  
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c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,  

d)osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)  

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności 

określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach;  

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,  

b)rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań pod-

stawowych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z 

lekcji, 

b)rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  
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Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności 

wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 

 


