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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Opracowane przez zespół nauczycieli języka polskiego 

 

I. Zasady obowiązujące na lekcji 

 

Uczeń uważa na lekcji, nie przeszkadza w żaden sposób, systematycznie prowadzi zeszyt, 

stosuje się do poleceń nauczyciela i ogólnie przyjętych norm społecznych. O mapie klasy 

decyduje nauczyciel, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z opinią PPP. 

 

II. Zasady oceniania 

 

1) Uczeń jest zobowiązany przychodzić na lekcje przygotowany, przez co rozumie się: 

a) posiadanie zeszytu, podręcznika, wymaganych pomocy naukowych, 

b) znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, 

c) wykonanie pracy domowej zadanej w przeddzień lub z tygodniowym wyprzedzeniem, 

d) przeczytanie zadanego przez nauczyciela tekstu literackiego. 

2) Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć, które odnotowane jest w dzienniku, podobnie 

jak brak zadania domowego, w chwili sprawdzania. Przy trzecim nieprzygotowaniu uczeń 

może się liczyć z kartkówką sprawdzającą jego wiedzę z trzech ostatnich tematów. 

3) Nie uwzględnia się nieprzygotowania z recytacji i lektury, gdyż są to zadania 

długoterminowe (co wynika z innej kategorii ocen). 

4) Aby uzyskać pozytywną ocenę ze znajomości lektury, uczeń musi uzyskać na kartkówce 

ze znajomości jej treści co najmniej 51% punktów. 

5) Wszystkie oceny otrzymane przez ucznia są pełne, tzn. nie wystawia się ocen z „+” lub 

 „-„ 

6) Uczeń oddaje dłuższe prace pisemne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje napisaniem pracy na bieżącej lekcji.  

7) Wszystkie prace ucznia, zarówno domowe jak i kontrolne, muszą być napisane w czytelny 

i estetyczny sposób. Tekst nieczytelnie napisany zubaża treść pracy, nie jest więc brany 

pod uwagę przy ocenie pracy, co pociąga za sobą konsekwencje obniżenia oceny. 

Uczeń dyslektyk ma możliwość dopowiedzenia brakujących treści lub odczytania swojej 

pracy w obecności nauczyciela, który ocenia jedynie treść, formę i poprawność językową 

(jeżeli uczeń posiada odpowiedni zapis w opinii poradni). 

8) Prace klasowe i wypracowania domowe uczeń pisze na papierze kancelaryjnym w linie 

formatu A4, z marginesami. 

9) W semestrze oceniane są od dwóch do trzech dłuższych prac pisemnych, przy czym 

ćwiczenia redakcyjne lub inne wskazane przez nauczyciela wypracowania mogą być 

oceniane wybiórczo. 
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10) Uczeń obowiązkowo zalicza sprawdziany i prace klasowe w ciągu dwóch tygodni przed 

lub po lekcjach; niezaliczenie w terminie jest jednoznaczne z koniecznością napisania 

pracy na najbliższej lekcji.  

11) Uczeń uzupełnia na bieżąco zeszyt i wiadomości z lekcji, na których był nieobecny.  

12) Uczeń nie jest oceniany pierwszego dnia po usprawiedliwionej nieobecności w szkole 

trwającej powyżej 7 dni. 

13) Jeżeli samodzielność pracy budzi wątpliwości, uczeń ponownie redaguje pracę 

w obecności nauczyciela. 

14) Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub grupie uczniów, jeżeli stwierdzi 

na podstawie zachowania ucznia (grupy) niesamodzielność pracy. Stwierdzenie 

niesamodzielnej pracy może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej. 

15) W sytuacji punktowania sprawdzanej pracy nie przyznaje się połowy punktu, a jedynie 

pełne liczby. 

16) Jedną z form zadań domowych długoterminowych są ćwiczenia wykonywane 

na platformie edukacyjnej Librus. Uczeń ma obowiązek zalogowania się na niej, 

w przypadku braku dostępu do Internetu korzysta z komputera w bibliotece szkolnej. 

17) Nauczyciel może oceniać pracę na lekcji lub jej brak.  

18) Wykaz lektur w danym roku szkolnym oraz przybliżony czas ich omawiania uczniowie 

otrzymują na początku roku szkolnego. 

 

 

III. Zasady poprawiania ocen cząstkowych 

 

1) Uczniowie poprawiają tylko oceny niedostateczne i dopuszczające, mają prawo 

do jednorazowej poprawy, z wyjątkiem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

– mogą poprawiać dwukrotnie; materiał do poprawy może być przez nich zaliczany 

mniejszymi partiami. Poprawa odbywa się na zajęciach wyrównawczych. W czasie 

nauczania zdalnego poprawa odbywa się według zasad zawartych w statucie szkoły. 

2) Uczeń, który nie poprawił oceny we wskazanym terminie, traci prawo do poprawy. 

3) Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę semestralną lub roczną zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w Szkolnych Zasadach Oceniania. 

4) Kartkówki i testy obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów, nie muszą być 

zapowiadane. 

5) Uczeń nie ma możliwości poprawy oceny niedostatecznej za pracę, która jest plagiatem 

(fragment zapożyczonej pracy lub cała praca). 

 

 

IV. Formy prac podlegające ocenie na zajęciach i ich waga 

 

1) Na lekcjach języka polskiego oceniane są następujące umiejętności i formy pracy ucznia: 

 sprawdziany,  

 testy, 

 kartkówki, 

 prace klasowe, 
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 zadanie domowe (również wykonywane w formie elektronicznej), 

 znajomość lektur, 

 test czytania ze zrozumieniem, 

 dyktando, 

 recytacja, 

 projekt, 

 odpowiedź ustna, 

 prowadzenie zeszytu, 

 dłuższe prace pisemne w semestrze, zgodnie z formą wypowiedzi wiodącą na danym 

poziomie nauczania, 

 wskazane prace w roku oceniane są punktowo, a punkty odnotowane w dzienniku 

(maksymalna ilość punktów – 20) i przeliczane zgodnie z PZO na ocenę. 

2) Na lekcjach języka polskiego wykorzystywane są elementy oceniania kształtującego, 

któremu podlegają: 

 wskazane dyktanda, 

 wskazane zadania z platformy edukacyjnej, 

 wskazane w ciągu roku przez nauczyciela prace pisemne. 

3) Ocena kształtująca wprowadzana jest do dziennika i brana pod uwagę przy wystawianiu 

oceny semestralnej i rocznej. 

4) Ocenom z przedmiotu przypisane są następujące wagi: 

Formy prac Waga 

sukcesy w konkursach przedmiotowych:  

wojewódzkich  

rejonowych  

szkolnych  

 

6 

5 

4 

realizacja zespołowego projektu 

edukacyjnego  
5 

prace klasowe 

sprawdziany 

testy  

egzaminy próbne 

projekty na lekcjach  

systematyczna praca w trakcie  całego 

semestru  

4 

kartkówki   

wypracowania domowe  

mała diagnoza 

3 

odpowiedzi ustne  

odpowiedź pisemna z ostatniego tematu  

samodzielne rozwiązanie zadania   

krótkie ćwiczenia redakcyjne  

recytacja  

dyktando  

aktywność  

ćwiczenia interaktywne 

2 
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O ile jest to możliwe, formy prac podlegające ocenie na zajęciach i ich waga obowiązują 

także w kształceniu zdalnym. 

 

5) Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę 

jak ocena poprawiana. Jeśli uczeń otrzymuje z poprawy drugą ocenę „1”, to wpisuje się ją 

obok pierwszej, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną. 

 

 

V. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych i pisemnych 

 

1) Wypowiedzi ustne. Uczeń mówi: 

 zgodnie z tematem, 

 zachowując odpowiednią kompozycję wypowiedzi: pamiętając o wstępie, rozwinięciu, 

zakończeniu, łącząc tekst w logiczną całość , unikając powtarzania tych samych myśli, 

zwracając uwagę na poprawność językową, stosując bogate słownictwo, włączając 

w wypowiedź związki frazeologiczne, przysłowia, porównania i cytaty, używając 

wyrazów poprawnych gramatycznie , dbając o odpowiedni akcent, 

 stosując odpowiednie tempo mówienia, pamiętając o płynności, dopasowując tempo 

mówienia do tematu i formy wypowiedzi. 

2) Wypowiedzi pisemne. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, 

kartkówki oceniane są według procentowych proporcji zgodnych z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania. W przypadku dłuższych form wypowiedzi ocenie podlega: 

 realizacja tematu wypowiedzi, 

 elementy twórcze/retoryczne, 

 kompetencje literackie i kulturowe, 

 styl, 

 język, 

 ortografia, 

 interpunkcja. 

 

prace długo i średnioterminowe  

prezentacje multimedialne  

zadanie domowe, e-zadanie domowe   

platforma edukacyjna  

przygotowanie do lekcji  

plakaty, prace uczniów  

1 

diagnoza 

egzamin próbny 

0 + 

komentarz 

inne waga 

ustalona 

przez 

nauczyciela 
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VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

 

1) niewymaganie, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywanie wybranych 

fragmentów dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzanie techniki 

czytania, 

2) dawanie więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomaganie w ich odczytaniu, 

3) jeśli to możliwe – przygotowywanie sprawdzianów i kartkówek w formie testów, 

4) czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożone w czasie, pozwalanie 

na korzystanie z książek ,,mówionych”, 

5) uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy 

z tekstem, dawanie więcej czasu, instruowanie lub zalecanie przeczytania tekstu wcześniej 

w domu, 

6) częstsze sprawdzanie zeszytów szkolnych ucznia, ustalenie sposobu poprawy błędów, 

czuwanie nad wnikliwą ich poprawą, ocenianie poprawności i sposobu wykonania prac, 

7) dawanie uczniowi czasu na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu 

trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można 

też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci, 

8) dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie, 

9) nieomawianie błędów wobec całej klasy, 

10) w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia 

schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie), 

11) pomaganie w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów, 

12) nieobniżanie ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

13) podawanie uczniom jasnych kryteriów oceny prac pisemnych (np. wiedza, dobór 

argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja), 

14) dawanie więcej czasu na prace pisemne, sprawdzanie czy uczeń skończył notatkę z lekcji, 

w razie potrzeby skracanie wielkości notatek, 

15) w przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytanie ucznia ustnie, 

16) pozwalanie na wykonywanie prac na komputerze, 

17) odstąpienie od recytacji i wygłaszania przemowy na forum klasy, 

18) przestrzeganie indywidualnych dostosowań zawartych w zaleceniach poradni. 

 

 

VII. Kryteria wymagań na poszczególne oceny 

 

 niedostateczny  

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych  

 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności  
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dopuszczający  

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi umożliwia 

osiąganie celów polonistycznych  

 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie 

trudności  

 

dostateczny  

 poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy 

programowej  

 uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie 

trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej  

 

dobry  

 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i 

wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne  

 

bardzo dobry  

 uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z 

podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach  

 

celujący  

uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia  

 

Nauczyciel informuje ucznia o kryteriach oceniania stosowanych w poszczególnych formach 

sprawdzania wiedzy oraz wymaganiach na poszczególne oceny. 

 

 

  

 


