
 
 

 

Przedmiotowe zasady oceniania z  języka polskiego w roku szkolnym 2022 / 2023 

 
 

I  Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

 

Formy   Częstotliwość w semestrze (półroczu) 

Praca klasowa 1 

Sprawdzian  4 - 5  

Kartkówka  Na bieżąco  

Test ze znajomości lektury Do każdej lektury 

Czytanie ze zrozumieniem 2 - 3  

Redagowanie określonych form wypowiedzi  Na bieżąco  

Sprawdzian ortograficzny / dyktando 2 - 4 

Zadania domowe  Na bieżąco 

Zeszyt przedmiotowy / teczka  1-2  

Głośne czytanie  1-2 

Odpowiedź ustna Na bieżąco 

Praca w grupach 1-2 

Recytacja, wygłaszanie z pamięci 1-2 

Aktywność, praca na lekcji  Na bieżąco 

Zadania dodatkowe, udział w konkursach Na bieżąco 

 

II Zasady: 

 

Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane tydzień wcześniej i poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

❖ Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu, powinien tę ocenę 
poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.  

Poprawy wyższych ocen możliwe po uzgodnieniu z nauczycielem. Oceny poprawiane pozostają    

w dzienniku. Wpisywana jest każda ocena  z  poprawy.  
❖ Jeśli uczeń  nie napisał sprawdzianu, pracy klasowej, testu,  musi to zrobić w ciągu 2 tygodni od 

dnia powrotu do szkoły. Termin ustala z nauczycielem.  

 
Kartkówki – mogą być zapowiedziane  bądź niezapowiedziane, dotyczą niewielkich partii materiału 

(niezapowiedziane -z 3 ostatnich lekcji). Oceny można poprawić w terminie  uzgodnionym                     

z nauczycielem. 

Wypracowania bądź inne dłuższe zadania domowe (np. powtórkowa karta pracy), na których 
wykonanie uczeń  otrzymał minimum  kilka dni, należy oddać w ustalonym  terminie. W przeciwnym 

wypadku uczeń  otrzyma ocenę niedostateczną, którą może poprawić, oddając pracę w ciągu dwóch 

tygodni.  
 

Uwaga!  Nieczytelne prace pisemne mogą skutkować oceną niedostateczną! 

 

Zeszyt ucznia – ocenie podlegają następujące elementy: 

• staranność, estetyka pisma i zeszytu,  

• poprawność zapisu, 

• kompletność notatek, zadań domowych.  

 

Lektury  – uczeń ma obowiązek przeczytać lekturę  na termin uzgodniony z nauczycielem. 

Ocenę niedostateczną z testu  ze znajomości lektur  można poprawić jedynie podczas odpowiedzi 
ustnej.   



 

 

Praca na lekcji 

Nauczyciel w każdym momencie może ocenić pracę ucznia na lekcji pozytywnie bądź negatywnie!  

 

Ocenę z odpowiedzi ustnej uczeń może poprawić, samodzielnie zgłaszając  się do odpowiedzi na 

jednej z kolejnych lekcji j. polskiego.  Jednakże poprzednia ocena nie zostanie wymazana   

z dziennika.  

 
Wszelkich innych  popraw  np. recytacji uczeń może dokonać w ciągu dwóch tygodni. 

 

Uczeń może otrzymać plusy za:  pozytywną aktywność na lekcji, wykonanie jakiegoś zadania na 
lekcji lub w domu itp. 5 plusów zamieni się w ocenę bardzo dobrą. 

Uczeń może także otrzymać minusy za:  brak pracy na zajęciach, błędne wykonanie zadania, 

nieznajomość podstawowych wiadomości itp. 3 minusy zamienią się w ocenę niedostateczną. 
 

W czasie semestru (półrocza) uczeń może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

konsekwencji. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Będzie on odnotowany 

w dzienniku (np)  Nieprzygotowanie obejmuje: brak zadania domowego   oraz zwalnia ucznia            
z niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych. Nieprzygotowanie nie obejmuje 

zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, wypracowań,  recytacji itp. 

Trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji może skutkować oceną niedostateczną. Zatajenie 
braku zadania domowego bądź jakiekolwiek oszustwo (np. ściąganie,  przepisywanie zadań 

domowych od kolegów, plagiatowanie  prac) również skończy się oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy.  

 
Z przygotowania do lekcji zwalnia ucznia jedynie dłuższa usprawiedliwiona nieobecność.  

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki, zadania domowe itp.  z lekcji, na których go nie było. 

Nauczyciel ustala z uczniem termin nadrobienia zaległości i sprawdzenia ich.  
 

Przelicznik procentowy ocen: 

Celujący (6)      98% − 100%   

Bardzo dobry (5)     87% − 97% 

Dobry  (4)                70% − 86% 

Dostateczny (3)        50% − 69% 

Dopuszczający (2)     36% − 49% 
Niedostateczny (1)      poniżej 36% 

 

Kryteria ocen z dyktand: 

Celujący (6)      0 błędów    
Bardzo dobry (5)     1 błąd  

Dobry  (4)                2 błędy 

Dostateczny (3)        3-4 błędy 
Dopuszczający (2)     5-6 błędów 

Niedostateczny (1)      powyżej 6 błędów 

 

Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów z orzeczeniami i opiniami indywidualne wytyczne 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

Uczeń jest zobowiązany wkleić ten  egzemplarz do zeszytu oraz przekazać go rodzicom do 

podpisania. 
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