
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w SP im. K. Wojtyły w Rotmance    

dla klas IV – VIII 

 

1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń estetycznie. Nauczyciel ocenia 
przede wszystkim zawartość merytoryczną. Każdy temat w zeszycie musi być opatrzony datą. 

2. Testy, prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane, z co najmniej  tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli z przyczyn losowych  uczeń nie może napisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie 
jednego tygodnia od powrotu do szkoły. Jeżeli jednak nieobecność trwała 1-3 dni, pisze je na pierwszej 
lekcji j. polskiego po powrocie do szkoły. 

4. Jeżeli z przyczyn losowych nie może napisać np.  kartkówki, testu z lektury z całą klasą, a nieobecność 
jego trwała 1-3 dni, nauczyciel może poprosić o napisanie takiej pracy na pierwszej lekcji j. polskiego po 
powrocie ucznia do szkoły. 

5. Uczeń może poprawiać   oceny niedostateczne ( w uzasadnionych przypadkach ocenę dopuszczającą i 
dostateczną) z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi na lekcji.  

6. Poprawa ocen niedostatecznych z prac klasowych i sprawdzianów jest dobrowolna i musi odbywać się 
w terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia pracy. Poprawę 
uczeń pisze tylko raz.  Do dziennika wpisywana jest wyższa ocena. 

7. Kartkówka  jest formą sprawdzianu bieżącego . Swoim zakresem treści obejmuje maksimum 3 
jednostki tematyczne i nie musi być zapowiedziana wcześniej. 

8. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac w ciągu dwóch tygodni. Wyjątkiem mogą być 
testy diagnozujące i próbne. 

9. Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela, zarówno dla ucznia, jak i rodziców. 
10. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez 

nauczyciela bądź podjęte z własnej inicjatywy. Otrzymać może za nie ocenę: celującą, bardzo dobą lub 
dobrą, które są brane pod uwagę przy staraniach o wyższą notę. 

11. Uczeń ma obowiązek starannie i systematycznie odrabiać prace domowe lub dokończyć zadania z lekcji. 
12. Brak zeszytu przedmiotowego może być podstawą do postawienia bieżącej oceny niedostatecznej.  
13. Na realizację dłuższych form wypowiedzi nauczyciel wyznacza czas nie krótszy niż 7 dni. 
14. Ocena śródroczna i roczna uwzględniająca stopień opanowania wskazanych w programie kompetencji 

oraz  motywująca do dalszej pracy nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena 
niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

15. Na ocenę końcową większy wpływ mają oceny cząstkowe z: prac klasowych, prac stylistycznych, testów 
i sprawdzianów obejmujących większą partię materiału, oceny z odpowiedzi  na lekcjach oraz 
kartkówek. Zaś mniejszy wpływ na ocenę końcową mają oceny z   pracy projektowej,  recytacji). Oceny 
te mogą podwyższać lub obniżać notę semestralną lub ocenę końcoworoczną.  

16. Uczeń zagrożony oceną niedostateczną na semestr bądź koniec roku ma możliwość jej poprawienia do 
rady klasyfikacyjnej . Inne oceny nie podlegają  poprawie – na ocenę końcową uczeń pracuje cały rok 
szkolny.  

17. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić 4 razy nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy lektur, prac 
kontrolnych, zapowiedzianych kartkówek, lekcji powtórzeniowych).  

18. Aktywność na lekcji może być nagrodzona plusem, gdy uczeń bierze udział w dyskusji, wypowiada się 
na temat, argumentuje swoje zdanie lub popiera je cytatem. Za pięć plusów – ocena bardzo dobra. 
 



Obszary oceniania: 

Wypowiedzi pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, pisemne formy wypowiedzi, 

dyktanda, pisemne realizacje zadań). 

Wypowiedzi ustne: (odpowiedzi sprawdzające, aktywność, wypowiedzi na zadany temat, 

recytacje, udział w dyskusjach, opowiadania twórcze i odtwórcze). 

Zadania praktyczne: twórcze przygotowanie do lekcji, praca w grupie, inscenizacja, 

prezentacja referatu, bądź informacji przygotowanych samodzielnie, prace nadobowiązkowe 

jak np. realizacja projektu (gazetka, album, lapbook, plakat, pomoc dydaktyczna, audycja 

radiowa, nagranie, ankieta itp.) samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji.  

 
 
 
Procentowe kryteria oceniania: 

 30% - 49% – dopuszczający, 

 50% – 69% dostateczny, 

 70% – 85% dobry, 

 86% – 96% bardzo dobry, 

 97%- 100% celujący. 
 
Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, np. w 
przypadku wypowiedzi pisemnych, sprawdzianów, prac klasowych, recytacji, zadań 
praktycznych: 
 

 30– 36 – dopuszczający -, 

 37 – 45 – dopuszczający, 

 46 – 49 – dopuszczający +, 

 50 – 55 – dostateczny  -, 

 56 – 65 – dostateczny, 

 66 – 69 – dostateczny +, 

 70 – 75 – dobry -, 

 76 – 80 – dobry, 

 81 – 85 – dobry +, 

 86 – 89 – bardzo dobry -, 

 90 – 95 – bardzo dobry, 

 96 – bardzo dobry +, 

 97-100 – celujący. 
 

 

 

 



Kryteria prac pisemnych w klasach VII-VIII 

Treść / temat: 2 – 0 p.  

 Elementy twórcze/ retoryczne- 5-0p.  

 Kompetencje literackie i kulturowe- 2-0p.  

 Kompozycja tekstu- 2-0p. V. Styl- 2-0p. 

 Język- 4-0p.( dopuszczalne 2 błędy) 

 Ortografia 2-0p.(dopuszczalny 1 błąd)  

 Interpunkcja 1-0p. ( ndopuszczalne5 błędów)  

Razem - 20 p.  

 

Praca nie na temat jest oceniana na ocenę niedostateczną.  Za akapit uznaje się 

zastosowanie wcięcia na początku linijki mające oznaczać początek nowej myśli lub części 

kompozycyjnej pracy. Jest nim również rozpoczęcie zdania od nowej linijki, przy 

jednoczesnym zamknięciu myśli w zdaniu poprzednim. Za nagłówek w liście uznaje się 

bezpośredni zwrot do adresata umieszczony na środku bądź po lewej stronie pracy tuż przed 

wstępem. Praca, która nie spełnia wymaganego kryterium długości jest oceniana na ocenę 

niedostateczną.    

 

Krótkie formy użytkowe – kryteria oceniania w testach, diagnozach.  
Treść zgodna z poleceniem, uwzględnione elementy wymagane przez formę i polecenie – 2 

p. 

Treść zgodna z poleceniem, ale pominięty jeden z elementów wymaganych przez formę i 

polecenie –1p.  

Treść niezgodna z poleceniem lub treść zgodna z poleceniem, ale zbyt mała liczba 

elementów danej wypowiedzi – 0 

Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna:  

Łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne) – 1p. 

Łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych) – 0p. 

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:  

1 p. – łącznie nie więcej niż trzy błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne) 

0 p. – łącznie cztery lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych) 


