
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć lekcyjnych, dbać o estetykę podręczników 
i zeszytu przedmiotowego.  
Każdorazowe nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku zajęć. 
Nieprzygotowanie do zajęć zostanie odnotowane przez nauczyciela w dzienniku.  
Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania do zajęć w ciągu semestru (brak pracy 
domowej, nieprzyswojenie wiadomości). Zgłoszenie nieprzygotowania po raz czwarty 
przekłada się na ocenę niedostateczną. 
Prace domowe uczeń ma obowiązek zapisywać w zeszycie przedmiotowym, a nie tylko np. 
zaznaczać w podręczniku. 
Każdą pracę domową uczeń odrabia samodzielnie.  
Każdą pisemną pracę domową nauczyciel może egzekwować w formie ustnej odpowiedzi 
ucznia.  
Prace domowe odrobione niezgodnie z poleceniem, nieestetycznie, pokreślone, 
niespełniające wymogów formy, wyjątkowo krótkie, odpisywane będą oceniane negatywnie 
(ocena niedostateczna).  
Prace domowe poprawne merytorycznie, ale naganne ortograficznie (z więcej niż 8 błędami 
ortograficznymi) oceniane będą negatywnie. 
 Na zaliczenie lub poprawę pracy klasowej uczeń ma 2 tygodnie od momentu poznania oceny. 
Uczeń sam pilnuje przestrzegania terminu. 
Uczeń ma prawo i obowiązek zgłaszać wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące tematu lekcji 
oraz zadawanej pracy domowej podczas lekcji lub po jej zakończeniu w celu rozwiązania 
problemu.  
Nie będzie usprawiedliwiane nieprzygotowanie ucznia do zajęć motywowane 
niezrozumieniem tematu lekcji lub pracy domowej zgłaszane w momencie odpytywania  
w następnych dniach. 
Nauczyciel ma prawo na bieżąco sprawdzać stan wiedzy i umiejętności ucznia poprzez 
wyrywkowe pytania i kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, 
powtórki pisemnych prac domowych w celu sprawdzenia samodzielności pracy ucznia. 
Kartkówki z ostatnich lekcji zgodnie z decyzją nauczyciela może pisać cała klasa lub tylko kilka 
osób. 
Uczeń ma obowiązek dbać o estetykę wypowiedzi ustnych i pisemnych. 
Uczeń ma obowiązek przyswajać i utrwalać wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach 
w domu poprzez prace z podręcznikiem, zeszytem i innymi dogodnymi dla niego źródłami 
wiedzy. (Niezbędna w dalszym procesie edukacyjnym jest znajomość regułek, terminów, 
definicji podawanych podczas zajęć, które uczeń musi przyswoić pamięciowo). 
Uczniowie aktywni, wyróżniający się na tle klasy, pracujący systematycznie, zawsze 
przygotowani do zajęć nagradzani będą oceną bardzo dobrą wstawianą do dziennika. 
Uczniowie ci mogą być okresowo zwalniani z kartkówek. 
Nauczyciel usprawiedliwia nieprzygotowanie ucznia do zajęć uzasadnione sytuacjami 
nietypowymi, nagłymi, niezależnymi od niego. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wszelkie braki 
powstałe w wyniku wyżej wymienionych sytuacji lub absencji w jak najszybszym terminie. 
 
Ustala się następującą skalę oceniania pisemnych prac punktowych:  



a) celujący: 100% maksymalnej liczby punktów, plus zadanie dodatkowe wykraczające ponad 
podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego;  
b) bardzo dobry: 91 – 100% maksymalnej liczby punktów;  
c) dobry: 75 – 90% maksymalnej liczby punktów;  
d) dostateczny: 50 – 74% maksymalnej liczby punktów;  
e) dopuszczający: 35 – 49% maksymalnej liczby punktów;  
f) niedostateczny: 0 – 34% maksymalnej liczby punktów. 
 
Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
dostosowania wymagań do ich możliwości mogą otrzymać w oparciu o tę opinię ocenę 
dopuszczającą za wykonanie 30% zadań pracy klasowej. 
 
Dyktanda 

1 błąd - ocena 5 
2 błędy - ocena 4 
3 - 4 błędy - ocena 3 
5 - 7 błędów - ocena 2 
8 i więcej błędów - ocena 1 
* 3 błędy typu ą, ę, interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 
 
Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną 
śródroczną i roczną na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez ucznia 
odpowiednio w ciągu semestru i w ciągu całego roku z uwzględnieniem wag ocen:  
 
1) praca klasowa, sprawdzian – waga oceny: 5;  
2) projekt edukacyjny – waga oceny: 4;  
3) działania praktyczne, twórcze, ćwiczenia wynikające z realizacji podstawy programowej – 
waga 4;  
4) kartkówka – waga oceny: 3;  
5) odpowiedź ustna – waga oceny: 2;  
6) zeszyt – waga oceny: 1;  
7) pozostałe kategorie oceniania bieżącego – waga oceny: 1.  
8) wysokie lokaty w konkursach szkolnych: ponad 90% punktów – ocena „6” o wadze 6, ponad 
75% punktów – ocena „5” o wadze 6.  
9) wysokie lokaty w konkursach pozaszkolnych:  
a) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, 
ogólnopolskim otrzymują najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną;  
b) pozostałe konkursy pozaszkolne - tytuł laureata lub ponad 90% punktów – ocena „6” o 
wadze 6, ponad 75% punktów – ocena „5” o wadze 6.  
 
Kryteria oceny klasyfikacyjnej:  
1) średnia ważona ocen bieżących powyżej 5,50 – ocena celująca;  
2) średnia ważona ocen bieżących od 4,71 do 5,49 – ocena bardzo dobra;  
3) średnia ważona ocen bieżących od 3,71 do 4,70 – ocena dobra;  
4) średnia ważona ocen bieżących od 2,71 do 3,70 – ocena dostateczna;  
5) średnia ważona ocen bieżących od 1,52 do 2,70 – ocena dopuszczająca;  



6) średnia ważona ocen bieżących poniżej 1,51 – ocena niedostateczna.  
 
W trakcie roku szkolnego, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapobiegania 
rozprzestrzeniania się COVID 19, zgodnie z zarządzeniem dyrektora w porozumieniu  
z sanepidem, możliwe jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.  
 
- Uczeń ma obowiązek uczestniczyć systematycznie również w takiej formie kształcenia. 
- W czasie nauki zdalnej uczeń systematycznie uzupełnia zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 
wykonuje zlecone karty i ćwiczenia oraz utrwala wiedzę. 
- Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o wybranej formie prowadzenia zajęć oraz ustala 
i przekazuje uczniom informacje na temat sposobu przekazywania informacji, prac dla 
uczniów, sprawdzania ich wiedzy w trakcie nauki zdalnej. 
- System oceniania w trakcie nauczania zdalnego jest zgodny z wytycznymi zawartymi w WSO 
i zasadami pracy przyjętymi na zajęciach. 
- W sytuacji, kiedy uczeń nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nauczyciel informuje  
o tym rodzica. 
 
Kryteria ocen  z języka polskiego dla klas 4- 

Ocena celująca  

Uczeń: 
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę programową 
- 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 
-  w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem 
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim 
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach 
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe 
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej 
- bardzo starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy   
-  
Ocena bardzo dobra: 
Uczeń: 
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie 
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia 
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby 

samodzielnej interpretacji 
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje 
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny 
- aktywnie uczestniczy w lekcji 
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe 
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne 
- prowadzenie zeszytu i praca własna nie budzi zastrzeżeń 
 
Ocena dobra: 



Uczeń: 
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki 
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze 

z pomocą nauczyciela  
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych  

i stylistycznych 
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów 
- bierze czynny udział w lekcji 
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe 
- ma przejrzysty, systematycznie prowadzony zeszyt, systematycznie odrabia prace 

domowe 
 
Ocena dostateczna: 
Uczeń: 
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest 

fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem 
-  trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy wsparciu i pomocy  nauczyciela 
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie 

popełnia rażących błędów językowych  
-  czasami zabiera głos na lekcji 
- odrabia obowiązkowe prace domowe 
 
Ocena dopuszczająca: 
Uczeń: 
- ma duże braki w wiedzy 
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela 
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego  
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo  

i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań 
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy 
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej 
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej 
- często nie odrabia prac domowych 
 
Ocena niedostateczna: 
Uczeń: 
- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej 

wiedzy 
- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela 
- wykazuje się niechęcią do nauki 
- nie rozumie poleceń nauczyciela 
- nie odrabia prac domowych 
- nie pracuje w czasie pracy własnej 
- nie nawiązuje współpracy z nauczycielem w celu poprawienia ocen i uzupełnienia braków 
- zeszyt przedmiotowy jest prowadzony niesystematycznie i nieczytelnie 


