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Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: 

-    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

-    motywowanie ucznia do pracy, 

- dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, 

uzdolnieniach ucznia, 

-    umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej. 

 

 



 

Informacje dla uczniów i rodziców  
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.  

2. Wszystkie stosowane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 

są dla niego obowiązkowe. 

3. Wszystkie prace pisemne z wyjątkiem kartkówek zapowiadane są i uzgadniane z uczniami 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniowi 

zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności.  

4. Krótkie kartkówki mogą obejmować zakres materiału z trzech ostatnich lekcji i nie muszą 

być przez nauczyciela zapowiadane.  

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie, teście, kartkówce) z powodu dłuższej 

nieobecności np. choroby ma obowiązek je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

(nie później niż w ciągu dwóch tygodni).  

6. Uczniowi, który notorycznie unika zapowiedzianych prac pisemnych lub nie usprawiedliwi 

(zaraz po przyjściu do szkoły) jednodniowej nieobecności w dniu klasówki (sprawdzianu, 

testu, kartkówki) nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy zaraz w pierwszym dniu 

po przyjściu do szkoły lub w dowolnie innym terminie ustalonym przez siebie. 

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

lub korzystania przez ucznia w sali z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

pomocniczych niewymienionych w wymaganiach do sprawdzianu lub zakłócania przez 

ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu (kartkówki i in.) w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom lub odmowy pisania sprawdzianu - nauczyciel przerywa temu uczniowi 

sprawdzian (kartkówkę, itd.) i ocenia pracę na ocenę niedostateczną. 

8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień (nie dotyczy prac klasowych zapowiedzianych w czasie obecności ucznia w 

szkole). 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. Fakt ten należy zgłosić 

nauczycielowi na początku lekcji. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek. 

10. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak pracy domowej lub zeszytu ćwiczeń, 

brak gotowości do odpowiedzi. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest 

pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.  

11. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeżeli nie uzupełni braku zadania domowego, która 

jest tak samo ważna jak pozostałe oceny. 

12. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym ma zapisywać notatki 

na każdej lekcji. Zeszyt ma być prowadzony estetycznie, przy każdym temacie lekcji 

powinien umieścić datę jej przeprowadzenia.  

13. Uczeń, który jest nieobecny jeden dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną 

lekcję realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie 

przedmiotowym. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole termin nadrobienia 

zaległości i uzupełnienia notatek w zeszycie uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem.  

14. Przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, rocznej nie przewiduje się dodatkowych 

sprawdzianów zaliczeniowych z wyjątkiem trybu uzyskiwania rocznej oceny wyższej niż 

przewidywana.  



15. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest ocenami. Przez aktywność na lekcji rozumie 

się: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę – samodzielną 

lub w grupach, wykonanie dodatkowej pracy nieobowiązkowej.  

16. Nauczyciel podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie 

rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

17. Uczniowie zostają zapoznani szczegółowo z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 

z języka polskiego na lekcji w nowym roku szkolnym. Na bieżąco, nauczyciel przypomina 

o zasadach oceniania i wymaganiach edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne przy 

uzasadnianiu wystawianych uczniom ocen oraz przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

18. Uczeń ma prawo do uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana spełniając 

określone warunki. Warunki i tryb otrzymania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż 

przewidywana roczna są określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na lekcjach języka polskiego oceniane będą: 

 wypowiedzi ustne 

 prace literackie 

 technika czytania 

 stopień rozumienia czytanego tekstu 

 sposoby wygłaszania tekstów z pamięci   

 odbiór różnych tekstów kultury 

 umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne 

 wiadomości i umiejętności z nauki o języku 

 zaangażowanie i wkład pracy ucznia 

 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

 Formy aktywności: 

 odpowiedzi ustne 

 samodzielna praca na lekcji 

 praca domowa 

 prace klasowe o charakterze literackim 

 prace klasowe z nauki o języku (testy) 

 sprawdziany 

 kartkówki 

 przygotowanie do lekcji 

 

Wypowiedzi pisemne:  

- praca klasowa – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku 

i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- sprawdzian – obejmuje materiał z działu, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 



- kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana obejmująca materiał z 1 - 3 ostatnich 

jednostek lekcyjnych, 

- prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia. 

 

Wypowiedzi ustne: 

- odpowiedź z 3 ostatnich lekcji, 

- recytacja wiersza zapowiedziana z wyprzedzeniem. 

 

W pracy pisemnej ocenie podlega:  

a) zrozumienie tematu,  

b) znajomość opisywanych zagadnień,  

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,  

e) redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i klasie),  

f) posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda),  

g) znajomość treści lektur, 

h) przestrzeganie poprawności językowej, 

i) spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi. 

 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych:  

a) wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem,  

b) rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia,  

c) spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi,  

d) płynność opowiadania (właściwe tempo mówienia),  

e) wyraźne mówienie (uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany),  

f) przestrzeganie poprawności językowej (składniowej, leksykalnej, frazeologicznej),  

 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają umiejętności:  

a) planowanie i organizacja pracy grupowej,  

b) efektywne współdziałanie,  

c) wywiązywanie się z powierzonych ról,  

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

 

 

 

 

Sposoby oceniania: 

 

a) kartkówki i inna działalność ucznia oceniana jest w postaci informacji zwrotnej 

(pisemnej lub ustnej), 

b) sprawdziany są oceniane w punktach, które przeliczane są na oceny wg następującej 

zasady: 

Skala ocen: 



 

Ocena słownie Ocena liczbowo Ocena % 

Celujący 6 100% 

Bardzo dobry 5 91% - 99% 

Dobry 4 71% - 90% 

Dostateczny 3 51% - 70% 

Dopuszczający 2 31% - 50% 

Niedostateczny 1 0% - 30% 

 

 

Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny cząstkowej z pisemnej formy kontroli : 

- sprawdzian; do momentu uzyskania oceny dopuszczającej ( poprawiane są oceny 

niedostateczne ) 

- kartkówki zapowiedziane; do uzyskania oceny dopuszczającej ( poprawiane są oceny 

niedostateczne) 

- kartkówki niezapowiedziane; możliwość poprawy za zgodą nauczyciela 

- w przypadku innych ocen istnieje możliwość poprawy za zgodą nauczyciela. 

2. Odpowiedzi ustne, zadania domowe nie podlegają poprawie. 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie WZO.  

 

Adriana Zawadzka-Til 


