
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. ………. 

 

Ocena Wymagania 

CELUJĄCA Uczeń posiada wiadomości znacznie wykraczające 

poza obowiązkowe wymagania programowe, 

samodzielnie buduje oryginalną wypowiedź ustną i 

pisemną, analizuje i wnioskuje, jest liderem pracy 

grupowej, operuje wiedzą z różnych źródeł, jest stale 

aktywny, poszukujący, twórczy, bierze udział w 

konkursach i odnosi znaczące sukcesy. 

BARDZO DOBRA Uczeń wyczerpująco opanował wiedzę ustaloną 

programem, posługuje się poprawnym językiem, 

przytacza rzeczowe argumenty, samodzielnie 

interpretuje różne teksty kultury, jest aktywny, 

poszukujący, uczestniczy w konkursach. 

DOBRA Uczeń opanował wiedzę z niewielkimi brakami, przy 

pomocy nauczyciela argumentuje i uzasadnia, jest 

aktywny, w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

popełnia niewielkie usterki, włącza się w 

podejmowanie różnych zadań. 

DOSTATECZNA Uczeń opanował materiał w stopniu zadowalającym, 

wykonuje powierzone  zadania i polecenia o średnim 

stopniu trudności, buduje proste odpowiedzi, ale w 

miarę poprawne językowo, stara się być aktywny. 

DOPUSZCZAJĄCA Uczeń posiada sporo braków w opanowanym 

materiale, ma podstawowe wiadomości i  umiejętności, 

podejmuje proste zadania, uczestniczy w lekcjach. 

NIEDOSTATECZNA Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, jest 

bierny, nie potrafi rozwiązać prostych zadań, nie 

odrabia prac domowych, nie wypowiada się na zadany 

temat, nie czyta lektur. 

Zasady oceniania 

1. Na lekcjach j. polskiego główne źródła oceniania to: wypowiedzi ustne, 

testy, sprawdziany, wypracowania, dyktanda, aktywność na lekcjach, praca 

w grupach, zadania domowe. 

 

2. Pisemne prace klasowe są zapowiadane odpowiednio wcześniej. Wtedy 

również jest określony materiał programowy obowiązujący na 

sprawdzianie. Sprawdziany są punktowane wg następującej skali: 

100 – 90% - bardzo dobry 

89 – 75% - dobry 

74 – 51% - dostateczny 

50 – 35% - dopuszczający 

34 – 0% - niedostateczny 

 

3. Za swą pracę uczeń będzie otrzymywał oceny ważone. I tak, za testy, 

sprawdziany i wypracowania obowiązuje waga 2, za pozostałe prace – 

waga 1. Średnia ważona półroczna  i roczna nie jest podstawą do 

wystawienia oceny. O ocenie półrocznej  i rocznej decyduje nauczyciel. 

 

4. Kryteria oceniania dyktand: 

 0 -1 błąd ort. –       5   

               2 błędy ort. –         4 

               3 - 4 błędy ort. –    3 

               5 - 6 błędów ort. – 2  

               7 błędów ort. –       1  

                Trzy błędy interpunkcyjne lub trzy błędy drugorzędne traktowane są  

                jako jeden błąd ortograficzny. 

 

5. Sprawdzianów uczeń  nie otrzymuje do domu. Pozostają one do wglądu  

u nauczyciela. 

 

6. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej, jest zobowiązany napisać go po powrocie do szkoły w 

terminie ustalonym z nauczycielem. W przypadku nieobecności 

nieusprawiedliwionej, termin pisania sprawdzianu wyznacza nauczyciel i 

nie podlega on negocjacji. 

 

7. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w przypadku otrzymania 

oceny niedostatecznej. Poprawa jest jednorazowa. Ocenę z poprawy 

wpisuje się do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio i nie oznacza 

to anulowania oceny niedostatecznej, a fakt, że uczeń opanował daną 

partię materiału. 

 

8. Poprawa sprawdzianu powinna nastąpić w ciągu jednego tygodnia od 

daty oddania sprawdzianu. 

 

 

9. W ciągu semestru uczniowie będą pisali kartkówki z bieżącego materiału. 

Mogą być one niezapowiadane. 

 

10. Przed lekcją uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, ale nie 

częściej niż dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie to: niegotowość do 

odpowiedzi, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, brak 

pracy domowej, brak pomocy (np. podręcznika, lektury itp.) 
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