
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Jana Pawła II w Przeworsku 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania opracowano na podstawie 

dokumentów:  

 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,  

 Podstawy programowej kształcenia ogólnego,  

 Programu nauczania „Między nami” (GWO) – kl. 4 – 8.  

Uczniowie na początku każdego roku szkolnego informowani 

są o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania 

osiągnięć przez nauczyciela przedmiotu podczas zajęć 

lekcyjnych.  

1. Wymagania dotyczące podręczników.  

 Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i rodziców o 

wymaganych podręcznikach i zeszytach ćwiczeń.  

 Oprócz podręczników i zeszytów ćwiczeń uczniowie 

mają obowiązek prowadzenia zeszytów 

przedmiotowych.  

 

 

 

 

 

 



2. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności 

Wiedza i umiejętności podlegające ocenie waga 

prace klasowe z literatury i gramatyki 3 

testy sprawdzające umiejętność czytania ze 

zrozumieniem 

3 

sprawdziany/kartkówki (zakres materiału do 

pięciu ostatnich lekcji) 

2 

dyktanda 3 

wypowiedzi ustne 2 

recytacja utworów poetyckich i prozatorskich 2 

technika głośnego czytania (klasy 4-5) 

 

1 

sprawdziany lub testy z lektury ( treść, 

problematyka) 

3 

prace domowe (ćwiczenia, zadania, prace 

pisemne, plastyczne itp.) 

1-2 

udział w konkursach (np. przedmiotowym, 

ortograficznym, literackim, recytatorskim: 

uczestnictwo: 

wysokie osiągnięcia: 

 

 

1 

3 

zadania dodatkowe (np. inscenizacje, makiety, 

projekty itp.) 

1-2 

aktywność  1-2 

 



 Najważniejsze są oceny z testów, sprawdzianów, prac 

literackich, kartkówek, dyktand zaznaczonych w 

dzienniku kolorem czerwonym oraz odpowiedzi ustne. 

 Ocena klasyfikacyjna będzie ustalona na podstawie 

średniej ważonej ocen bieżących z półrocza/całego roku 

szkolnego według zasady:  

- ocena celująca: powyżej 5,2 

- ocena bardzo dobra: 4,51 – 5,2 

- ocena dobra: 3,51- 4,5 

- ocena dostateczna: 2,51 – 3,5 

- ocena dopuszczająca: 1,51 – 2,5 

- ocena niedostateczna: 1,5 

 Ocena śródroczna wynika z bieżących stopni 

uzyskanych w pierwszym półroczu, a ocena roczna ze 

wszystkich bieżących stopni uzyskanych w ciągu roku i 

nie jest to średnia arytmetyczna. Największą wagę mają 

oceny z prac pisemnych i odpowiedzi.  

3. „Plusy” i „minusy” 

3. Aktywność na zajęciach (np.: gry dydaktyczne, 

konkursy przeprowadzane podczas zajęć związane z ich 

tematyką) – może być oznaczana znakiem plus (+) lub 

minus (–).  

4. Plusy uczeń może uzyskać: uczestnicząc aktywnie w 

zajęciach, wykazując się wiedzą 

 i umiejętnościami niepodlegającymi ocenianiu w innej 

formie (np. krótka odpowiedź na pytanie, 

rozstrzygnięcie problemu, praca w grupie), przynosząc 

z własnej inicjatywy pomoc przydatną na zajęciach lub 



wykonując inne działania dodatkowe nieobjęte 

ocenianiem w innej formie.  

5. Minusy uczeń może otrzymać przede wszystkim za 

brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń potrzebnych na zajęciach, a także nieudzielenie 

odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytanie 

dotyczące tematu zajęć i niebranie aktywnego w nich 

udziału.  

Cztery plusy - stopień bdb. 

Trzy plusy, jeden minus - stopień db. 

Dwa plusy, dwa minusy - stopień dst. 

Trzy minusy, jeden plus - stopień dop. 

Cztery minusy – stopień ndst. 

 

4. Ogólne postanowienia 

 Cząstkową ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który 

nie wykonał zadania, które było zadane z 

wyprzedzeniem – wypracowanie, dłuższa forma 

wypowiedzi pisemnej, przeczytanie zadanego tekstu 

oraz zadań, które są zadawane na bieżące zajęcia.  

 Prace domowe niesamodzielne skutkują oceną 

niedostateczną. 

 Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w trakcie 

trwania półrocza.  

 Nieprzygotowanie zgłaszane jest najpóźniej podczas 

sprawdzania listy obecności. Za każde następne 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania z 

zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i 



umiejętności np. sprawdzianu, dyktanda, recytacji itp. 

oraz prac terminowych. 

 Niezapowiedziane kartkówki obejmują obszar wiedzy i 

umiejętności do pięciu ostatnich lekcji (w tym również 

ze znajomości treści omawianych lektur).  

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny bieżącej ze 

sprawdzianu z literatury/gramatyki oraz odpowiedzi 

ustnej najpóźniej do 2 tygodni od daty otrzymania 

oceny. Uczniowie dokonują poprawy oceny na lekcji 

lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem. Waga 

poprawionych ocen jest o jeden stopień wyższa od wagi 

oceny poprawianej. Ocenę można poprawić tylko jeden 

raz. Poprawie nie podlegają dyktanda, wypracowania, 

testy ze znajomości treści lektury oraz recytacje. Nie ma 

możliwości poprawy stopnia niedostatecznego za 

nieodrobienie zadania domowego (np. zadania z zeszytu 

ćwiczeń, podręcznika czy krótkiego zadania 

redakcyjnego). 

 Uczeń, który nie był obecny w szkole w dniu, w którym 

pisano pracę klasową, sprawdzian lub test, wykonuje to 

zadanie niezwłocznie po powrocie do szkoły, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy 

pisemnej (sprawdzian, kartkówka)  nauczyciel oznacza, 

wpisując w rubrykę ocen symbol „0”. Po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w e-dzienniku 

i powrotu ucznia po dłuższej nieobecności nauczyciel 

zmienia symbol „0” na ocenę ndst.  

 Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć i odrobić 

prace domowe za czas swojej nieobecności (powyżej 5 

dni) do 5 dni po powrocie do szkoły.  



 

 

5. Zasady przeprowadzania i oceniania form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności uczniów.  

 Prace klasowe (z literatury lub gramatyki) zapowiadane 

są tydzień wcześniej, a poprawiane przez nauczyciela w 

ciągu 14 dni roboczych. Z uwagi na epidemię COVID-

19 termin poprawy prac przez nauczyciela zostaje 

wydłużony do 21 dni roboczych.    

 Ocena ze sprawdzianu gramatycznego lub testu 

obejmującego inne wiadomości wystawiana jest według 

następującej skali:  

0% – 29% - niedostateczny  

30% – 49% -dopuszczający  

50% – 69% - dostateczny  

70% – 89% - dobry  

90% i więcej – bardzo dobry  

100% – celujący  

 Dyktanda ocenia się według następujących zasad w 

zależności od stopnia trudności:  

0 błędów – celujący  

1 błąd- bardzo dobry  

2 – 3 błędy - dobry  

4 – 5 błędów - dostateczny  

6 – 7 błędów - dopuszczający  

8 i więcej błędów - niedostateczny  



Każde 4 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd 

ortograficzny.  

Uczniowie z dysortografią oceniani są według skali: 

3 błędy – bdb 

4 - 5 błędów – db 

6 -7 błędów – dst 

8 -9 błędów – dop 

powyżej 9 błędów – ndst. 

Każde 7 błędów interpunkcyjnych traktuje się jako 1 błąd 

ortograficzny. 

 Prace literackie (prace klasowe, zadania domowe) 

W klasach 4-6: 

Klasa czwarta - praca powinna co najmniej 80 słów. 

Klasa piąta - praca powinna co najmniej 100 słów. 

Klasa szósta - praca powinna co najmniej 120 słów. 

Nauczyciel przy ocenie pracy umieszcza komentarz 

uzasadniający otrzymaną ocenę lub ilość uzyskanych przez 

ucznia punktów. 

W klasach 7-8: 

Klasa siódma - praca powinna co najmniej 180 słów. 

Klas ósma - praca powinna co najmniej 200 słów. 

Prace pisemne oceniane są wg kryteriów OKE; brane są pod 

uwagę: 

- realizacja tematu wypowiedzi, 

- elementy retoryczne, 

- kompetencje literackie i kulturowe, 

- kompozycja tekstu, 

- styl, 

- język, 

- ortografia, 



- interpunkcja 

Praca nie na temat jest oceniana na stopień niedostateczny. 

 Odpowiedzi ustne 

Przy ocenie odpowiedzi ustnej brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 

- rzeczowość, zgodność z tematem;  

- uzasadnianie sądów (argumentacja); 

- barwność języka i styl; 

- językowa i gramatyczna poprawność; 

- prawidłowa kompozycja odpowiedzi. 

Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując 

dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki 

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  

 Recytacja 

Przy ocenie recytacji brane są pod uwagę następujące 

kryteria: 

- stopień pamięciowego opanowania tekstu; 

- interpretacja utworu;  

- dykcja; 

- postawa wygłaszającego utwór; 

- poziom głośności recytowanego utworu. 

6. Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia z pisemną 

opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie  



z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego są 

oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia z opinią Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się.  

 

 

7. Sposoby informowania uczniów i rodziców o 

indywidualnych osiągnięciach 

 O uzyskiwanych ocenach uczniowie będą informowani 

na bieżąco. 

 Po odpowiedzi ustnej ucznia – nauczyciel dokonuje 

słownego uzasadnienia oceny. 

 Oceny ze sprawdzianów, prac klasowych, dyktand, 

kartkówek, prac domowych są uzasadniane przez 

nauczyciela. Nauczyciel stosuje zasady oceniania 

kształtującego. 

 Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach uczniów 

poprzez dziennik elektroniczny oraz w czasie spotkań z 

wychowawcą. 

 Sprawdziany, prace klasowe i dyktanda będą do wglądu 

w szkole. Prace pisemne są przechowywane przez 

nauczyciela, mają do nich wgląd uczeń i jego rodzice. 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 

 

ocena niedostateczna 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami 

edukacyjnymi uniemożliwia osiąganie celów 

polonistycznych 

 uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie 

trudności 

 

ocena dopuszczająca 

 poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami 

edukacyjnymi umożliwia osiąganie celów polonistycznych 

 uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne  

o niewielkim poziomie trudności 

 

ocena dostateczna 

 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 

 

ocena dobra 

 uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w 

programie nauczania i wynikające z podstawy 

programowej 

 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  



i praktyczne 

 

ocena bardzo dobra 

 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 

 

ocena celująca 

 uczeń biegle posługuje się 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 


