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I. Główne założenia PSO 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia na j. polskim polega na rozpoznaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę. 

Ocenianie na języku polskim składa się z oceniania bieżącego oraz okresowego. 

Ocenianie bieżące:  

- ma pomóc uczniowi dostrzec i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz 

ukierunkować do dalszej pracy 

- przekazać rodzicom (opiekunom) informacje o postępach ucznia 

- dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego 

doboru materiałów, metod i sposobów nauczania 

Ocenianie okresowe: 

- ma przekazać uczniowi informację o jego postępach języku polskim pod 

koniec pewnej części nauki 

- dostarczyć informację o postępach rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielowi 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

W ramach przedmiotu język polski ocenie podlegają: 

- mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze) 

- czytanie: (głośne - bez przygotowania, z przygotowaniem; ciche ze 

zrozumieniem) 

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)  

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki) 

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi  

-  znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających 

- inne (recytacja, realizacja projektów, praca w grupach, aktywność na lekcjach, 

rysunkowe konkretyzacje utworów literackich) 
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III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu 

wiadomości i umiejętności 

Klasa IV 

Ocena celująca:  

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem, ale także 

jego wiedza wykracza poza program nauczania. 

- wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, bogate treści i słownictwo. 

- uczeń opanował materiał zawarty w programie nauczania oraz potrafi 

wykorzystać nabyte umiejętności w ćwiczenia praktycznych.  

- uczeń nie powiela cudzych poglądów i pomysłów, jest twórczy.  

- uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich i 

teatralnych. 

- potrafi twórczo i samodzielnie rozwijać własne zainteresowania. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem. 

- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem 

stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym. 

- doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi (opowiadanie, opis 

wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki dialog, list do 

najbliższych). 

- samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej 

wypowiedzi. 

- radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity. 

- wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu. 

- ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje. 

- samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego. 

- analizuje utwór poetycki: wskazuje na epitety, porównania, wersy, rymy, 

osobę mówiącą w wierszu. 

- płynnie czyta nowy tekst. 

- bierze czynny udział w lekcji. 

- rozróżnia biegle poznane w czwartej klasie części mowy. 

- określa formę osobową i nieosobową czasownika. 

- poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu. 

- biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach; 

oddziela temat od końcówki. 

- odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego 

rzeczownika. 
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- wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

- rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. 

- potrafi poprawnie zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych. 

- odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski; określa spółgłoski. 
 

Ocena dobra: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 

wybrane elementy przewidziane programem. 

- uczeń czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania. 

- wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać nieliczne błędy językowe, 

stylistyczne, logiczne, ortograficzne. 

- w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz 

formułuje ogólne wnioski o utworze. 

- poprawnie sporządza plan ramowy. 

- potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym. 

- wskazuje w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy. 

- rozróżnia części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik). 

- poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach rzeczowniki i czasowniki. 

- poprawnie odmienia i stosuje przymiotnik. 

- wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

- poprawnie układa zdania pojedyncze i złożone. 

- rozróżnia głoskę, literę, spółgłoskę, samogłoskę; określa spółgłoski, dzieli 

wyrazy na sylaby. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej na tyle, że 

gwarantują mu postępy w dalszym uczeniu się. 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego 

słownictwa i ortografii. 

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela wypowiada się w poznanych formach 

pisemnych. 

- umie wymienić elementy świata przedstawionego. 

- wskazuje w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy. 

- odróżnia postacie i wydarzenia fantastyczne od realistycznych. 

- tworzy bezokoliczniki od czasowników i odwrotnie. 

- rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia. 

- odmienia rzeczownik przez przypadki. 

- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, rodzaje. 
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- odróżnia zdania pojedyncze i złożone. 

- odróżnia głoskę, literę. 

- przy niewielkiej pomocy nauczyciela określa spółgłoski. 

- dzieli wyrazy na sylaby. 
 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

- technika głośnego i cichego czytania nie utrudnia rozumienia teksu. 

- błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w 

wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń 

włożył w ich napisanie. 

- przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy. 

- odmienia rzeczownik przez przypadki. 

- wskazuje w zdaniu podmiot i orzeczenie. 

- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, rodzaje. 

- wyróżnia głoski, litery; dzieli wyrazy na sylaby. 

- zna podstawowe zasady ortograficzne. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w 

zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi. 

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. 

- wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych. 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o 

elementarnym stopni trudności.. 

 

Klasa V 

Ocena celująca:  

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

ponadto:  

- twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. 

- proponuje samodzielne rozwiązania oryginalne i wykraczające poza program. 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałym 

myśleniem. 
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- uczeń potrafi krytycznie ustosunkować się do rzeczywistości (językowej, 

literackiej, kulturalnej). 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich i 

teatralnych. 

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom 

merytoryczny oraz artystyczny. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem. 

- wypowiada się ustnie i pisemni poprawnie pod każdym względem. 

- doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi (opowiadanie, opis 

wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki dialog, list do 

najbliższych). 

- samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur. 

- samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej 

wypowiedzi. 

- potrafi swobodnie analizować przeczytany tekst, oceniać postępowanie i 

poglądy bohaterów, napisać opowiadanie twórcze z elementami opisu, z 

dialogiem. 

- zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w lekturach. 

- samodzielnie i sprawnie korzysta ze słownika ortograficznego i słownika 

wyrazów bliskoznacznych. 

- potrafi porównać cechy gatunkowe baśni, bajki, mitu. 

- analizuje utwór poetycki. 

- określa formę osobową i nieosobową czasownika, wskazuje różnice pomiędzy 

czasownikiem dokonanym a niedokonanym. 

- określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie 

rozkazującym i przypuszczającym. 

- zna zasady pisowni cząstki „by” z czasownikami. 

- w odmianie rzeczownika wyróżnia temat i końcówkę, temat oboczny, 

oboczności. 

- określa role przyimków w zdaniu. 

- wskazuje podobieństwo i różnicę między przymiotnikiem i przysłówkiem. 

- podaje poprawne formy liczebników. 

- klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady. 

- nazywa części zdania.  

- wskazuje różnicę między samogłoską a spółgłoską. 

- zna zasady akcentowania wyrazów. 
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Ocena dobra: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz 

wybrane elementy przewidziane programem. 

- czyta poprawnie ze zrozumieniem. 

- wypowiedzi ucznia mogą zawierać jedynie nieliczne błędy jezykowo-

stylistyczne, logiczne i ortograficzne. 

- podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone 

podstawą programową: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami 

charakterystyki. 

- w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy dotyczące języka, 

literatury oraz kultury. 

- nazywa cechy gatunkowe mitu, bajki, legendy, noweli. 

- poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury. 

- określa formę gramatyczną czasowników. 

- stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej. 

- omawia budowę form tryby rozkazującego i przypuszczającego. 

- poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę. 

- wyjaśnia różnicę w odmianie rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę. 

- umie uzasadnić pisownie rzeczownika odwołując się do odmiany. 

- w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe. 

- tworzy przysłówki od przymiotników.  

- określa formę gramatyczną rzeczownika z przymiotnikiem.  

- zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie. 

- stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku. 

- przekształca zdanie na równoważnik i odwrotnie. 

- poprawnie akcentuje wyrazy. 

- zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne. 

 
Ocena dostateczna: 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej na tyle, że 

gwarantują mu postępy w dalszym uczeniu się. 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania 

poznanego słownictwa i zasad ortograficznych. 

- w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych: 

opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, 

list, zaproszenie. 

- opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją. 

- potrafi wymienić elementy wiata przedstawionego w utworze literackim. 

- odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych. 

- w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie. 
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- tworzy poprawne formy czasowników. 

- odmienia czasowniki we wszystkich trybach. 

- odmienia przez przypadki rzeczownik. 

- rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika. 

- odróżnia przyimek od innych części mowy. 

- rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika. 

- odmienia przymiotnik przez przypadki. 

- określa przypadek, liczbę i rodzaj odmienianego rzeczownika z 

przymiotnikiem. 

- rozpoznaje w zdaniu liczebnik. 

- rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań. 

- zdania dzieli na pojedyncze i złożone. 

- odróżnia głoskę, literę, spółgłoskę, samogłoskę; określa spółgłoski, dzieli 

wyrazy na sylaby. 

- poprawnie akcentuje wyrazy. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela 

wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 

- technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

- względna poprawność językowa i merytoryczna wypowiedzi ustnych świadczy 

o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia. 

- błędy językowo – stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w 

wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki 

włożył w ich napisanie. 

- rozróżnia części mowy. 

- wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia. 

- odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki. 

- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby. 

- odróżnia zdanie od równoważnika, zdanie pojedyncze od złożonego. 

- wyróżnia głoski, litery, sylaby w wyrazie. 

- poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii ( 65 – 50 %) oraz zna 

podstawowe zasady ortograficzne. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych podstawą programową. W 

szczególności:  

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania. 

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i 

merytorycznym. 
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- nie posługuje się określonymi przez program pisemnymi formami wypowiedzi.  

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, 

językowych, stylistycznych, logicznych.  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

elementarnym stopniu trudności. 

Klasa VI 

Ocena celująca: 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

ponadto:  

- twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. 

- proponuje samodzielne rozwiązania oryginalne i wykraczające poza program. 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałym 

myśleniem. 

- uczeń potrafi krytycznie ustosunkować się do rzeczywistości (językowej, 

literackiej, kulturalnej). 

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich i 

teatralnych. 

- podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom 

merytoryczny oraz artystyczny. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem. 

- wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod każdym względem. 

- potrafi myśleć logicznie i samodzielnie wyciągać wnioski. 

- biegle korzysta ze słowników i encyklopedii. 

- samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy. 

- bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania 

charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację 

czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie. 

- w opowiadaniach twórczych stosuje dialogi, opis, charakterystykę. 

- dany tekst potrafi przedstawić w formie: streszczenia, opisu, opowiadania. 

- redaguje list do postaci literackiej. 

- bezbłędnie pisze sprawozdanie; podejmuje próbę recenzji filmu, sztuki. 

- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, 

wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, rodzaje powieści, dramat). 

- samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz; wyodrębnia tropy stylistyczne; 

odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego. 

- pisze prace bezbłędnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 
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- biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaje stopniowania; pisze poprawnie 

„nie” z przymiotnikami. 

- rozpoznaje różne typy liczebników; określa ich formy gramatyczne i funkcję w 

zdaniu; potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze 

liczebniki złożone. 

- odróżnia zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. 

- przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń 

przyimkowych i od czasowników. 

Ocena dobra: 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz 

wybrane elementy przewidziane programem. 

- czyta płynnie i ze zrozumieniem. 

- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy 

językowo-stylistyczne. 

- próbuje wypowiadać się w takich formach jak: opowiadanie twórcze z 

dialogiem, elementami opisu, list literacki, charakterystyka z pogłębioną 

oceną postaci, sprawozdanie z elementami recenzji. 

- potrafi opowiedzieć o losach bohaterów, omówić elementy świata 

przedstawionego. 

- poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy. 

- wskazuje poprawnie tropy stylistyczne w wierszu. 

- wyróżnia przysłówki, wskazuje sposób ich tworzenia. 

- poprawnie stopniuje przymiotniki. 

- podaje różne typy liczebników; określa liczebnik złożony i nieokreślony. 

- omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu. 

- od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych. 

- tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika. 

- wyjaśnia pisownie wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa. 

- zna i stosuje zasady ortograficzne. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej na, tyle, że 

gwarantują mu postępy w dalszym uczeniu się. 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego 

słownictwa i zasad ortografii. 
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- w miarę samodzielnie posługuje się takimi formami jak opowiadanie, 

opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka 

postaci, list, zaproszenie, telegram.  

- jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

- zna przewidziane programem gatunki literackie. 

- umie wyodrębnić podstawowe elementy świata przedstawionego. 

- odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu. 

- gromadzi słownictwo na dany temat; posługuje się słownikami i encyklopedią. 

- określa formy czasowników; wyróżnia czasowniki w formie osobowej i 

nieosobowej. 

- określa funkcję czasowników w zdaniu. 

- odmienia rzeczowniki, oddziela temat od końcówki; wskazuje tematy 

oboczne. 

- rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki, liczebniki. 

- rozpoznaje związek wyrazu określanego z określającym. 

- stopniuje przymiotniki. 

- rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe. 

- odróżnia orzeczenie czasownikowe od imiennego. 

- odróżnia zdanie od równoważnika zdania. 

- omawia sposób wyrażenia podmiotów (na łatwym przykładzie). 

- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe. 

- nazywa części zdania. 

- układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych. 

- wśród zdań złożonych rozróżnia zdania złożone podrzędne i współrzędnie. 

 

Ocena dopuszczająca: 

Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela 

wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 

- jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu. 

- względna poprawność językowa i merytoryczna wypowiedzi ustnych świadczy 

o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia. 

- w wypowiedziach pisemnych popełnione błędy nie przekreślają wartości 

pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. 

- stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonywanie zadań 

o niewielkim stopniu trudności. 

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w 

zdaniu (na prostym przykładzie). 

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych. 
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- w zakresie słowotwórstwa: zestawia pary wyrazów podstawowych i 

pochodnych, przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej 

budowie; wskazuje podstawę słowotwórczą i formant. 

 

Ocena niedostateczna: 

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości objętych podstawą programową. W 

szczególności:  

- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem. 

- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. 

- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, 

językowych, stylistycznych, logicznych.  

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

elementarnym stopniu trudności. 

 

IV. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- wypowiedzi ustne  

- zadania domowe  

- aktywność na lekcji premiowana plusami  

- kartkówki  

- sprawdziany z lektur obowiązkowych  

- sprawdziany kompetencyjne  

- prace literackie  

- dyktanda (uczniowie ze stwierdzoną dysortografią wg odrębnych zasad 

ustalonych z nauczycielem) 

- recytacja  

- czytanie  

- ocena zeszytu przedmiotowego – zeszyt sprawdzany pod kątem kompletności 

notatek, poprawności ortograficznej i estetyki  

- ocena ze znajomości lektur uzupełniających  

- prace metodą projektu  
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2. Procentowy próg wypowiedzi pisemnych: 

 

Progi procentowe 
ocena 

Skrót 
nazwy 
oceny 

Oznaczenie 
cyfrowe 
oceny od do 

0% 40% niedostateczna ndst 1 

41% 55% dopuszczająca dop 2 

56% 69% dostateczna dst 3 

70% 83% dobra db 4 

84% 97% bardzo dobra bdb 5 

98% 100% celująca cel 6 

 

V. Sposób informowania o postępach lub ich braku 

Uczniowie na bieżąco odnotowują otrzymane stopnie w dzienniczku ucznia. Nauczyciel 

podpisuje oceny i sprawdza czy rodzice także na bieżąco dokonują podpisów. W przypadku 

braku podpisów przy ocenie niedostatecznej nauczyciel zgłasza problem wychowawcy klasy 

lub bezpośrednio kontaktuje się z rodzicami (opiekunami) ucznia.   

VI. Zasady poprawiania ocen 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac klasowych oraz sprawdzianów 

kompetencyjnych a także odpowiedzi w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń, który nie 

pisał pracy klasowej z przyczyn losowych, zobowiązany jest do napisania jej w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu na zajęcia szkolne. 

 

VII. Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych 

Sprawdziany, prace klasowe i dyktanda uczniowie zanoszą do domu, aby rodzice obejrzeli je i 

podpisali. Podpisane przez rodziców prace przechowywane są w szkole w imiennych 

teczkach uczniów.  

VIII. Ustalenia końcowe 

 

- uczeń może trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie lub brak zadania 

domowego; nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją; czwarte 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną 

- w ciągu roku szkolnego uczeń powinien przeczytać cztery lektury obowiązkowe. 

lektury uzupełniające według ustaleń nauczyciela  

- ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną 

- ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr  
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- uczniowie, którzy mają szanse uzyskać na semestr ocenę celującą, powinni 

potwierdzić swoją wysoką wiedzę poprzez udział i osiąganie zadawalających 

wyników w konkursach 

- w stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (zapisanych w 

opinii PPP) ogólnie stosowane są następujące ułatwienia:  

- uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby zdobyć ocenę dopuszczająca,  

- większa tolerancja błędów ortograficznych i interpunkcyjnych przy ocenianiu 

ćwiczeń redakcyjnych,  

- uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą (bezbłędne 

przepisanie tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez 

nauczyciela). 

- uczniowie z opinią PPP o dysortografii zobowiązani są do prowadzenia 

dodatkowych zeszytów z ćwiczeniami ortograficznymi, lekceważenie tego 

obowiązku będzie rzutowało na ocenę z przedmiotu 

 

 

 

Opracowała nauczycielka języka polskiego 

Ewa Garczarek 


