
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla klas IV-VIII 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka 

w Kluczborku 

 

Przedmiotowe zasady oceniania : 

• zostały przygotowane zgodnie z ustawą  z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U.2019.0.1481) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22.02.2019 r.  w sprawie szczegółowych warunków                          

i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów i słuchaczy                          

w szkołach publicznych, (Dz. U. 2019 poz.373) 

 

•  stanowią integralną część Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązującego             

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, 

 

I. Przedmiotem oceniania są: 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

II. Cele oceniania 

1. Ocenianie bieżące ma na celu: 

-pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz 

ukierunkować go do dalszej pracy, 

-przekazać rodzicom(opiekunom) informacje o postępach ucznia, 

-dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru 

materiałów, metod i sposobów nauczania. 

2. Ocenianie okresowe ma na celu: 

-przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec 

pewnej części programu nauki, 

-dostarczyć informacji rodzicom, 

-dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

III. Skala ocen 



Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną 

oceną szkolną: 

 

Stopień : 

1-niedostateczny 

2-dopuszczający 

3-dostateczny 

4-dobry 

5-bardzo dobry 

6-celujący 

• dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i (-) 

• na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-). 

• ponadto znakiem plus (+) może być oceniana na bieżąco aktywność ucznia na 

lekcji. 

IV. Taksonomia ocen powinna uwzględniać następujące poziomy wymagań: 

Konieczne -na ocenę dopuszczającą 

Podstawowe  -na ocenę dostateczną 

Obejmują treści  

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego 

- często powtarzające się w procesie nauczania 

- określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczających wymagań 

zawartych w podstawie programowej 

- proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego 

Rozszerzające -na ocenę dobrą 

Dopełniające -na ocenę bardzo dobrą  i celującą 

Obejmują treści: 



-złożone, mniej przystępne niż zaliczone do podstawowych wymagań 

- wymagające korzystania z różnych źródeł, 

- -umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

- pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin. 

V.Kontrola osiągnięć uczniów. 

1. Pisemne: 

-odpowiedzi na pytania 

-rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń 

-testy (diagnostyczne i sumujące) 

-redagowanie tekstu użytkowego 

-redagowanie formy literackiej. 

2. Ustne: 

-kilkuzdaniowa wypowiedź 

-opowiadania 

-czytanie tekstów 

-prezentacja 

-recytowanie 

3. Praktyczne: 

-pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika 

VI.Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 
• prace stylistyczne 

• prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału  

• krótkie sprawdziany na podsumowanie rozdziału 

• odpowiedzi ustne 

• recytacje, inscenizacje 



• prace domowe 

• zadania z kart pracy 

• postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji) 

Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania 

przyczyny. Nie dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych,   

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wypadku nieobecności pracę 

klasową należy napisać w innym terminie, uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę                   

z pracy klasowej można poprawić, również w terminie uzgodnionym z nauczycielem, 

nie dłuższym jednak niż 1 miesiąc. Uczeń może dwa razy w półroczu otrzymać „bz” 

za brak zadania domowego, następne niewykonanie zadania skutkuje otrzymaniem 

oceny niedostatecznej z zadania domowego. 

 

VII.Sposób oceniania prac pisemnych  

Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny 

zawarte wg zasady: 

a)100%  –celujący, 

b)90% -99% -bardzo dobry, 

c)75% -89% -dobry , 

d)50% -74% -dostateczny, 

e)35% -49% -dopuszczający,  

f)< 35% -niedostateczny. 

VIII.  Kryteria ocen z języka polskiego dla klas 4-8 

Ocena celująca  

 Uczeń: 

•  w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z języka polskiego 

określone programem nauczania 

• ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach stosuje różnorodne 

konstrukcje składniowe, 

•  swobodnie posługuje się wszystkimi przewidzianymi w programie 

nauczania formami wypowiedzi, tworzy różne teksty zgodnie z kryteriami, 

ciekawe pod względem treści i stylu, bezbłędne językowo, 



•  bardzo dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne i biegle je stosuje, 

•   samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu 

trudności, 

•  czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty 

przewidziane w programie,  

•  potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację, 

• aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych                        

z językiem polskim, 

•  regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe, 

•  systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej, 

•  starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany 

temat, data), 

•  pisze sprawdziany i prace klasowe na ocenę celującą, 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń::  

•  opanował umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania,  

•  rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu trudności,  

•   czyta bardzo dobrze pod względem technicznym, rozumie przeczytany tekst, 

wnioskuje na jego podstawie,  

•  formułuje różne teksty pisane i mówione zgodnie z kryteriami i poprawnie 

językowo,  

•  w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje bogaty zasób słownictwa, 

poprawną składnię i styl,  

•  dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, nie popełnia błędów 

ortograficznych i interpunkcyjnych,  

•  świadomie i prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne                        

i terminy,  

• teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,  

• cechuje się aktywnością podczas zajęć,  

•  jest systematyczny i samodzielny w pracy na lekcjach i w domu,  



•  biegle posługuje się różnymi źródłami informacji, 

 

 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

•  opanował pełen zakres umiejętności i wiadomości wynikający z programu 

nauczania,  

•  zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego wykonywania 

zadań,  

• teoretycznych i praktycznych o stopniu trudności wykraczającym poza 

podstawę programową,  

• czyta płynnie, wyraziście, dobrze rozumie przeczytany tekst, wyjaśnia jego 

sens,  

•  formułuje przewidziane programem wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie                           

z kryteriami, popełniając sporadycznie błędy językowe,  

•  na ogół prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy 

teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania,  

• dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, na ogół stosuje je w swoich 

wypowiedziach,  

•  jest systematyczny w pracy, terminowo i starannie wykonuje zlecone zadania,  

• stara się być aktywny podczas lekcji jęz. polskiego, 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

• opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym 

przez podstawę programową,  

• stosuje wiadomości w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych,  

• czyta poprawnie pod względem technicznym, dosłownie rozumie przeczytany 

tekst,  



•  ma ubogi zasób słownictwa, ale formułuje wypowiedzi pisemne i ustne 

zgodnie  z podstawowymi kryteriami, popełniając czasem błędy składniowe                  

i stylistyczne,  

•  zna reguły ortograficzne, jednak nie zawsze stosuje je w swych 

wypowiedziach; popełnia błędy,  

• na ogół poprawnie i terminowo wykonuje zadania,  

• stara się być aktywny podczas zajęć, 

 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

•  opanował umiejętności i wiadomości bazowe, niezbędne w dalszej edukacji,  

•  potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania praktyczne                        

i teoretyczne,  

• słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst,  

• ma znaczne trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych; nie 

różnicuje swych prac, 

•  zgodnie z ustalonymi kryteriami, ma bardzo ubogi zasób słów, popełnia liczne 

błędy językowe,  

•  nie zna reguł ortograficznych, popełnia liczne błędy ortograficzne                                

i interpunkcyjne,  

•  w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze 

wykonuje zadania domowe,  

•  jest bierny podczas lekcji, niechętnie wykonuje zlecone zadania,  

•  nie zawsze korzysta z możliwości poprawy słabych ocen, 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

•  nie opanował umiejętności i wiadomości niezbędnych do dalszego 

zdobywania wiedzy,  



• nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy 

pomocy nauczyciela,  

•  czyta niepoprawnie, na ogół nie rozumie sensu przeczytanego tekstu,  

•  nie nabył podstawowych sprawności językowych niezbędnych w dalszej 

edukacji, nie buduje poprawnie zdań i wymaganych form wypowiedzi zgodnie 

z kryteriami oraz regułami ortograficznymi i interpunkcyjnymi,  

•  nie wykazuje żadnej aktywności ani chęci do nauki,  

•   nie prowadzi systematycznie zeszytu,  

•  jest bierny, niechętnie i niedbale wykonuje zlecone zadania,  

•  świadomie opuszcza prace klasowe i sprawdziany, nie korzysta z możliwości 

ich poprawy, 

Stopień wyższy otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania 

przypisane stopniom niższym, 

 IX. Dostosowanie  wymagań  dla  uczniów  o  specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
  

1. Uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

dotyczące kształcenia specjalnego realizują program nauczania danej klasy 

dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia, ograniczony do treści zawartych                     

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub 

wskazanie zespołu ds. wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

zalecające dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

realizują program nauczania danej klasy dostosowany do potrzeb i możliwości 

ucznia, ograniczony do treści zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego. 

3. Wobec uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub wskazanie zespołu ds. wsparcia 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zalecające dostosowanie wymagań 

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, nauczyciele stosują metody i formy 

pracy dostosowane do ich możliwości oraz dostosowują wymagania edukacyjne                    

i zasady oceniania. 

4. Dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów mających trudności w nauce, należy realizować treści zapisane w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

5. Formy możliwych dostosowań, np. 

• niewymaganie głośnego czytania przy zaburzonej technice czytania, 

• więcej czasu na czytanie tekstów (poleceń, instrukcji), dodatkowe 

wyjaśnienia, 



• pozwalanie na korzystanie z audiobooków czy obowiązkowe poznawanie 

fragmentów tekstów (przy dłuższych lekturach), 

• dzielenie materiału na mniejsze partie, 

• wydłużenie czasu na odpowiedź, 

•  formułowanie jasnych, prostych, precyzyjnych poleceń, pytania dodatkowe, 

unikania pytań problemowych, 

•  zapowiadanie odpowiedzi z wyprzedzeniem, 

•  uwzględnienie zaburzonej grafomotoryki przy ocenie prac pisemnych, 

•  zróżnicowanie zadań zadawanych do domu, poleceń w czasie lekcji - 

zmniejszona ilość, stopień, trudność i obszerność zadań, 

•  utrwalanie materiału i przygotowywanie do prac klasowych w czasie 

dodatkowych konsultacji, 

•  dostosowanie kryteriów oceniania prac pisemnych dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysgrafia, dysleksja), itp. 

6. Dostosowania na sprawdzianach i pracach klasowych, np. 

• kryteria oceniania prac pisemnych uwzględniające specyficzne trudności                  

w nauce 

•  wydłużenie czasu pracy 

• korzystanie z pomocy dydaktycznych – słowniki. 

7. O wyborze metod dostosowania decyduje nauczyciel ze względu na zalecenia 

zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz badane kompetencje polonistyczne.  

 
 

W ciągu roku szkolnego uczniowie mogą otrzymywać także „plusy”                         

i „minusy”. Zasady ich otrzymywania ustala nauczyciel uczący, 

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w poszczególnych 

klasach znajdują się u nauczyciela.  

 

 

 

  

 


