
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego 

 

1.Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem MEN. 

 

2. W każdym semestrze kontroli i ocenie mogą podlegać (w zależności od realizowanej podstawy 

programowej) następujące formy pracy ucznia: 

-wypowiedzi ustne na lekcji oraz przygotowywane w domu  

-recytacja utworów poetyckich lub prozy  

-technika głośnego czytania  

-sprawdzian czytelniczy sprawdzający stopień rozumienia czytanego tekstu oraz posługiwanie się  

poznanymi terminami z teorii literatury  

-prace klasowe, redagowanie różnych form wypowiedzi  

-sprawdziany z nauki o języku 

-dyktanda  

-pisemne prace domowe 

-znajomość lektur obowiązkowych 

-zadania nadobowiązkowe – stosownie do zainteresowań 

 

3. Wszystkie oceny są jawne. 

 

4. Ocenami decydującymi o wynikach semestralnych czy rocznych są stopnie z prac klasowych i 

odpowiedzi ucznia. Ważna jest także systematyczność w odrabianiu prac domowych i 

zaangażowanie ucznia na lekcjach polskiego. 

 

5. Prace klasowe są obowiązkowe. Nauczyciel ma obowiązek poinformować o ich terminie na 

tydzień przed sprawdzianem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, 

powinien uczynić to w terminie do dwu tygodni po powrocie do szkoły, po uprzednim zapoznaniu 

się z wymaganiami.  

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (wprowadzenia 

nauczania zdalnego, hybrydowego) uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela i napisać  

sprawdzian w ciągu tygodnia w terminie ustalonym przez nauczyciela i uwzględniającym 

możliwości ucznia. 

 

6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać prace klasowe w terminie 2 tygodni. 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (wprowadzenia 

nauczania zdalnego, hybrydowego) termin może ulec zmianie. 

 

7. Wszystkie prace klasowe uczniów gromadzone są w teczkach i przechowywane przez 

nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice. 



8 .W przypadku nauczania zdalnego sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów może odbywać 

się w online w terminie i formie uwzględniającej dostępne narzędzia i techniczne zasoby ucznia i 

nauczyciela.  

9.Pracując zdalnie uczeń ma obowiązek odsyłać prace w terminie. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 

braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub inną przyczynę, z tym, że informacja ta 

musi być potwierdzona przez rodzica. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez 

wpisy w dzienniku elektronicznym. 

10. Każda niesamodzielna praca, przysłanie pracy innego ucznia, przepisanie fragmentu pracy z 

Internetu ( bez zaznaczenia, że jest to cytat) skutkuje oceną niedostateczną i uwagą wpisaną do 

e-dziennika. 

 

8. Prace pisemne (wypracowania) oceniane są wg następujących kryteriów: 

- zgodność treści z tematem i wyczerpanie tematu, oryginalność 

- właściwa forma i kompozycja 

- poprawność języka, zasób słownictwa, styl 

- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 

9. Prace, sprawdziany, wypracowania są punktowane i oceniane według skali procentowej: 

100% - celujący 

99% – 91 % - bardzo dobry 

90% – 75 % - dobry 

74% – 51 % - dostateczny 

50% - 30 % - dopuszczający 

poniżej 30 % - niedostateczny 

 

10. Dyktanda oceniane są zgodnie z następującą klasyfikacją błędów: 

- 2 p. –błędy pierwszego rzędu (zła pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” wymiennym lub 

w wyrazach często używanych oraz błędna pisownia „nie” z czasownikiem). 

-1 p. – błędy drugiego rzędu (wszystkie pozostałe) 

- 0,5 p.- błędy interpunkcyjne. 

 

11.Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów, kartkówek, dłuższej 

(10minutowej ) wypowiedzi ustnej, dyktand. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika obok 

pierwszej noty. Oceny z wypracowań i sprawdzianów uczeń może poprawić w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania oceny, z kartkówek i odpowiedzi w ciągu tygodnia. 

 

12. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych 

błędów. 

13. Stwierdzenie niesamodzielności pracy ucznia na sprawdzianie skutkuje oceną niedostateczną. 

14. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana ocena niedostateczna na pierwszy 

semestr i koniec roku, jeżeli uzyska pozytywne oceny z form wypowiedzi ustnych i pisemnych 

wskazanych przez nauczyciela do dnia wystawienia oceny semestralnej lub końcowej 



15. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej z pierwszego semestru na własna 

prośbę. W ciągu miesiąca od zakończenia pierwszego semestru uczeń przystępuje do 

zapowiedzianej poprawy w formie ustnej lub pisemnej z całego materiału pierwszego semestru. 

16. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu ćwiczeń, omawianej lektury  oraz 

zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję.  

17. Dwa razy w semestrze(trzy razy jeśli liczba lekcji w tygodniu wynosi więcej niż 4) uczeń ma 

prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, które nauczyciel odnotowuje jako „minus” w swoim 

zeszycie lub dzienniku (trzecie/ czwarte nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną). Za 

nieprzygotowanie uważa się np.: brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, omawianego 

tekstu literackiego, ćwiczeniówki itp. 

 18. Brak pracy domowej w formie dłuższej pracy pisemnej i nieprzeczytanie lektury w 

wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną. 

 

19.Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać plusa. Pięć 

plusów składa się na ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

 

20. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonymi orzeczeniem, opinią odpowiedniej poradni jest 

zgodna z zaleceniami poradni i dostosowana do możliwości i dysfunkcji ucznia ( uczeń wykonuje 

mniej zadań, ma wydłużony czas pracy, itp.). 

 

21. Sukcesy w konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności polonistycznych traktowane 

jest  jako wykazanie się zakresem wiadomości i umiejętności wykraczających ponad program, za 

które uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z wagą 3. 

22. Wagę poszczególnych ocen ustala się następująco: 

3-  testy, sprawdziany, wypracowania, duże prace pisemne sprawdzające znajomość treści 

programowych 

2- kartkówki, recytacje, prace dodatkowe wykonane w domu (projekty, prezentacje, itp.), 

1- odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, przygotowanie lub nieprzygotowanie do zajęć, 

krótkie prace domowe (ćwiczenia gramatyczne, pisemne i ustne wypowiedzi) 

23. Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w załączniku nr 1 do PSO. 

 

 

 

 


