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Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas V-VIII Szkoły Podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

I. DIAGNOZA: 

Nauczyciel przeprowadza diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów w wybranej przez siebie formie, 

o wynikach informuje uczniów i rodziców. 

 

II. TREŚCI: 

Nauczyciel realizuje treści zawarte w podstawie programowej nauczania języka polskiego na II 

poziomie edukacyjnym  w zakresie podstawowym lub rozszerzony w oparciu o obowiązujący aktualnie 

w szkole program nauczania. 

 

III. FORMY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:  

1. Prace pisemne: 

 Sprawdziany /testy/prace klasowe 

 Dyktanda 

 Kartkówki 

 Zadania domowe  

 Zadania dodatkowe  

2. Odpowiedź ustna/ czytanie/recytacja. 

3. Aktywność na zajęciach i samoocena dokonywana przez uczniów.  

4. Ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie) 

5. Zaangażowanie w przedmiot. 

6. Udział w konkursach i olimpiadach. 

 

 

IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE 

Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: 

• pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  
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• wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;  

• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy;  

• wykazywał się indywidualną pracą w odniesieniu do realizowanego programu;  

• reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np. w polonistycznym, ortograficznym, 

recytatorskim itp., kwalifikując się do dalszego etapu; 

• odznaczał się elokwencją i kulturą języka w przekazywaniu wiadomości. 

 

Stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  

• wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP),     o znacznym stopniu 

trudności;  

• potrafił samodzielnie wyciągać wnioski, nazywać własne uczucia i wrażenia, uzasadniać własne 

stanowisko; 

• określał funkcje elementów tekstu; 

• redagował różne formy wypowiedzi z zastosowaniem reguł ortograficznych, interpunkcyjnych i 

gramatycznych; 

• wszystkie zadania wykonywał w terminie.  

 

Stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;  

• opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce;  

• poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne       i praktyczne;  

• wykazywał się aktywnością; 

• korzystał ze słowników i encyklopedii; 

• wypowiadał się o utworach literackich, posługując się odpowiednim słownictwem; 

• płynnie i głośno czytał; 

• tworzył różne formy wypowiedzi; 

• rozpoznawał części mowy i zdania; 

• dostrzegał różnicę między głoską a literą; 

• poprawnie dzielił wyrazy na sylaby, akcentował, wyodrębniał cząstki słowotwórcze; 

• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniał ewentualne braki.  
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Stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;  

• opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie podstawowym (P);  

• czytał utwory ze zrozumieniem; 

• dostrzegał najprostsze związki przyczynowo-skutkowe; 

• odszukiwał w tekście najistotniejsze informacje; 

• rozpoznawał intencje mówiącego; 

• znał podstawowe pojęcia gramatyczne; 

• umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca.  

 

Stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:  

• wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z języka 

polskiego;  

• wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na 

lekcji, o niewielkim stopniu trudności; 

• wyjaśniał przy pomocy nauczyciela podstawowe pojęcia. 

 

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z języka polskiego; 

• nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą  

nauczyciela. 

 

V. KRYTERIA OCENY POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI 

a)   96 - 100% - ocena celująca            50-69% - ocena dostateczna 

85 - 95% – ocena bardzo dobra       30-49% - ocena dopuszczająca 

70 - 84% - ocena dobra             poniżej 30% - ocena niedostateczna 

 

      b) dla dzieci z dysfunkcjami 

94% - 100% -  ocena celująca     48% - 67%-: ocena dostateczna 

83% - 93%-: ocena bardzo       28% - 47%: ocena dopuszczająca 

68% - 82%: ocena dobra 0% - 27%: ocena niedostateczna 
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Zasady oceniania dyktand: 

      0 błędów – bardzo dobry 

      1 – błąd – bardzo dobry- 

      2 błędy – dobry 

      3 błędy – dostateczny 

      4– 5 błędów – dopuszczający 

      6 i więcej błędów – niedostateczny 

 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla 

ucznia zasadami pisowni. Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter opuszczanie znaków 

diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce. 

Kryteria oceniania prac stylistycznych 

OCENA TEMAT KOMPOZYCJA JĘZYK, SKŁADNIA, 

ORTOGRAFIA, 

INTERPUNKCJA 

ZAPIS 

niedostateczny całkowite 

niezrozumienie tematu, 

zupełna nieznajomość  

materiału rzeczowego  

 bezład, chaos, 

przypadkowość 

 język bardzo ubogi, 

styl nieporadny, 

poważne błędy 

składniowe, językowe, 

ortograficzne, 

interpunkcyjne  

 pismo 

nieczytelne, 

praca 

pokreślona 

dopuszczający bardzo mała część 

pracy realizuje temat, 

powierzchowność 

realizacji, błędy 

rzeczowe                 

oraz  w  interpretacji 

utworu 

 rozumowanie 

chaotyczne, brak 

spójności, błędy logiczne, 

sprzeczności, zachwiane 

proporcje między 

częściami pracy  

 język ubogi, błędy 

fleksyjne, 

frazeologiczne, 

składniowe, 

ortograficzne i 

interpunkcyjne  

 brak 

akapitów, 

pismo 

miejscami 

nieczytelne 

dostateczny  tylko część pracy 

realizuje temat, 

powierzchowność, 

dominuje 

relacjonowanie, sądy 

odtwórcze, zdarzają się 

 zachowane są 

najważniejsze cechy  

wybranej formy, zdarzają 

się błędy logiczne, mało 

przejrzysty tok 

rozumowania, zachowane 

 przeciętny zasób 

słownictwa, zdarzają się 

powtórzenia, użycie 

słów w 

nieodpowiednim 

znaczeniu, nieliczne 

 rozchwiany 

margines, 

niska estetyka 
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błędy  w interpretacji 

oraz rzeczowe  

proporcje między 

częściami                    

                            

błędy stylistyczne, brak 

rażących błędów 

językowych,  

ortograficznych, 

interpunkcyjnych, 

schematyczna struktura 

zdań  

dobry  temat w pełni 

zrozumiały, poprawnie 

rozwinięty, dobra 

znajomość 

podawanych przy-

kładów, próby 

samodzielnego 

wnioskowania i 

oceniania, 

dopuszczalne 

niewielkie błędy 

rzeczowe 

 poprawny dobór formy 

wypowiedzi, kompozycja 

poprawna, zachowana 

trójdzielność wypowiedzi, 

logiczny tok 

rozumowania, nieznaczne 

uchybienia         w 

spójności tekstu 

 zasób słownictwa 

niezbyt boga-ty, słowa 

użyte we właściwym 

znaczeniu, poprawna 

fleksja i składnia, 

rzadkie błędy 

ortograficzne          i 

interpunkcyjne, 

składnia mało 

urozmaicona 

 pismo 

czytelne, 

występują 

drobne  usterki 

graficzne, 

akapity 

zastosowane 

poprawnie 

bardzo dobry  pełne zrozumienie 

tematu, jego 

wyczerpujące 

rozwinięcie, twórcze  

spojrzenie  na  temat, 

myśli samodzielne, 

gruntowna znajomość 

wykorzystanych 

przykładów, 

samodzielne 

wnioskowanie i 

ocenianie 

 kompozycja zgodna z 

formą, tok myślenia 

przejrzysty, logika i 

sprawność rozumowania, 

spójność poszczególnych 

części, konsekwencja w 

narracji 

 bogate słownictwo, 

wypowiedź jasna i 

precyzyjna, bezbłędna 

fleksja, zróżnicowana 

budowa zdań, 

sporadyczne usterki 

składniowe, 

frazeologiczne, 

interpunkcyjne, 

dopuszczalny błąd 

ortograficzny  

 praca 

czytelna, 

uzasadnione 

akapitowanie, 

celujący  pełne zrozumienie 

tematu oryginalne 

ujęcie, wyczerpujące 

rozwinięcie, 

samodzielność 

myślenia, trafny dobór 

materiału rzeczowego, 

celna interpretacja 

 trafny wybór formy, 

zgodna z nią kompozycja, 

tok rozumowania 

przejrzysty, wewnętrzna 

spójność 

 słownictwo bogate, 

wypowiedź żywa, 

swobodna, jasna i 

precyzyjna, poprawna 

fleksja, frazeologia, 

bezbłędna i 

zróżnicowana składnia, 

poprawna interpunkcja, 

dopuszczalny błąd w 

 praca 

czytelna, 

uzasadnione 

akapitowanie, 

wyrównany 

margines 
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VI.   WAGA OCEN I ŚREDNIA WAŻONA 

a) sprawdziany, testy, prace klasowe - waga 10  

b) kartkówki, dyktanda - waga 6  

c) odpowiedzi ustne , czytanie, recytacja, - waga 5  

d) ćwiczenia projektowe, ćwiczenia redakcyjne, praca w grupie - waga 4  

e) aktywność, zadania domowe - waga 3  

f) udział w konkursach od etapu powiatowego- waga 10  

g) udział w konkursach etapu szkolnego i gminnego- waga 5 

h) zaangażowanie w przedmiot – waga 9 

 

średnia ważona 

od 5,3 – celujący,  

4,5-5,49  bardzo dobry,  

 3,5 – 4,49 dobry,   

2,5 – 3,49  dostateczny,  

       1,8-2,49   dopuszczający

 

przykład 10x(3+4+1)+4x(3+5)+3x(4+4)=  56 = 3,09 – ocena 

   10x3+4x2+3x2   18 dostateczna 

 

VII. METODY I ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne i językowe, 

różnego rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres 

materiału przewidzianego do kontroli. Natomiast krótkie kartkówki, obejmujące nie więcej niż trzy 

ostatnie lekcje, mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi. 

2. Sprawdziany i testy z uwzględnieniem zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej, zakres  

i terminy sprawdzianów podawane są uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy są obowiązkowe. Uczeń, który nie był obecny na 

zapowiedzianym  wcześniej sprawdzianie, jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

trudnym wyrazie  
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4. Dłuższa nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku znajomości tekstu lektury 

realizowanej zgodnie z harmonogramem. 

5. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie, posiadania na zajęciach 

podręczników oraz odrabiania prac domowych. 

6. Nauczyciel ma prawo wglądu do uczniowskich zeszytów i kontrolowania ich pod względem 

poprawności merytorycznej i poprawności ortograficznej zapisów. 

7. Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z obniżeniem oceny o stopień. 

8. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę ( od celującej do niedostatecznej).  

9. Nauczyciel ma prawo za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić ucznia „plusem” (pięć 

„+” = ocena bardzo dobra). Jeżeli  uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela,  nie odrabia zadań 

domowych, jest nieprzygotowany, nie robi ćwiczeń, błędnie odpowiada na pytania, na które padła 

wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji , nauczyciel może postawić mu znak „minus” 

(pięć „ – ” = ocena niedostateczna).  

10. Nieprzygotowanie - dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić na początku lekcji 

nieprzygotowanie (brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji), które zwalnia go z pisania 

niezapowiedzianej kartkówki oraz odpowiedzi ustnej – nauczyciel odnotowuje to nieprzygotowanie 

stawiając znak „minus”.  

 

 

VIII. SPOSÓB POPRAWY NIEKORZYSTNEJ OCENY: 

 

Uczeń może poprawić w formie pisemnej ocenę niedostateczną w nieprzekraczalnym terminie  

2 tygodni od jej otrzymania, chyba że uczeń lub nauczyciel jest w tym czasie nieobecny z powodów 

zdrowotnych, wtedy termin ten ulega zmianie.  

Dodatkowo każdy uczeń ma możliwość poprawy jednego wybranego przez siebie sprawdzianu  

w semestrze.  

W czasie poprawy sprawdzianu można uzyskać ocenę w obrębie pełnej skali ocen.  

Nauczyciel informuje uczniów o zasadach na jakich mogą  poprawić oceny niedostateczne  na początku 

roku szkolnego.  

Poprawie nie podlegają oceny otrzymane z kartkówek. 
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IX. SPOSOBY GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O UCZNIU: 

 

1. Systematyczne ocenianie i wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego Librus. 

2. Przechowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek przez okres 1 roku szkolnego. 

3. Informowanie rodziców o postępach w nauce podczas zebrań z rodzicami oraz rozmów 

indywidualnych w innych terminach.  

 

 

 

 


