
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu 

 

 

Przedmiotowe Ocenianie opracowano na podstawie dokumentów: 

 Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

 Podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

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

 

Uczniowie na początku każdego roku szkolnego są informowani 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 podręcznika i zeszytów ćwiczeń uczniowie mają obowiązek prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego. 

 

2. Ocenianiu podlegają następujące formy uczestnictwa uczniów w zajęciach i osiągnięcia: 

 

 odpowiedzi ustne obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech-czterech ostatnich 

tematów lekcyjnych; 

 kartkówki (czas trwania 5 - 15 minut) z trzech-czterech ostatnich tematów lekcyjnych; 

 testy literacko-gramatyczne; 

 sprawdziany podsumowujące część materiału powyżej trzech jednostek lekcyjnych, 

trwające od 15 do 45 min; 

 wypracowania klasowe; 

 dyktanda; 

 recytacja utworów poetyckich i prozatorskich; 

 technika głośnego czytania; 

 sprawdziany bądź testy ze znajomości treści lektury; 

 prace domowe; 

 zeszyt przedmiotowy; 

 udział w konkursach polonistycznych; 

 zadania dodatkowe (np. inscenizacje, makiety, prezentacje multimedialne, itp.). 

 

Aktywność na zajęciach jest oznaczana w dzienniku znakiem plus (+) lub minus (–). 

Uczeń może uzyskać plusy: 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. 

Uczeń może otrzymać minusy 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. 

 



Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykonał zadania, które było zadane  

z wyprzedzeniem – wypracowanie, dłuższa forma wypowiedzi pisemnej oraz zadań, które są 

zadawane na bieżące zajęcia. 

 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z zajęć i odrobić prace domowe za czas swojej 

nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły. 

 

Uczeń ma prawo w ciągu półrocza dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia 

konsekwencji. Jeżeli już wykorzystał dwie możliwości, konieczne jest usprawiedliwienie  

od rodzica w formie pisemnej. 

3. Ogólne kryteria ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować  

i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy 

programowej, 

 posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno  

w mowie, jak i w piśmie, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne  

pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym  

i interpunkcyjnym, 

 odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

 wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, 

 współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, 

 wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, 

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je 

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji, 

 posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, 

 bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym  

i interpunkcyjnym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 

 



Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, 

a z pomocą nauczyciela – trudne, 

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje  

w nich informacje, 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych, 

 bierze czynny udział w lekcji, 

 wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje  

przy pomocy nauczyciela, 

 odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości 

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; 

wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, 

 wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, 

 niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, 

 rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 

 czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,  

 ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, 

 nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację,  

ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, 

 nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 

nauczyciela, 

 pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, 

 często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy  

i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, 

 ma kłopoty z techniką czytania, 

 nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia 

wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, 



 wykazuje się niechęcią do nauki, 

 zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

 nie angażuje się w pracę grupy. 

 

4. Zasady przeprowadzania i oceniania sprawdzianów. 

 

Prace klasowe – z literatury, z gramatyki zapowiedziane tydzień wcześniej, a poprawione  

przez nauczyciela w ciągu 14 dni (ich termin odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym danej 

klasy) – w zależności od potrzeb. 

 

 Ocena ze sprawdzianu gramatycznego lub testu obejmującego inne wiadomości wystawiana jest 

według następującej skali: 

 

100% -97% –celujący, 

96% -87% –bardzo dobry, 

86% -73% –dobry, 

72% -54% –dostateczny, 

53% -39% –dopuszczający, 

38% -0% –niedostateczny, 

 

Dyktanda ocenia się według następujących zasad: 

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 3 błędy interpunkcyjne traktuje się jako 1 błąd ortograficzny.   

 

Niezapowiedziane kartkówki obejmują obszar wiedzy i umiejętności do trzech/czterech ostatnich 

lekcji. Sprawdziany  podsumowujące część materiału powyżej trzech jednostek lekcyjnych, 

trwające od 15 do 45 min, dyktanda, wypracowania klasowe oraz wyrazówki odbywają się  

po wcześniejszej zapowiedzi. 

Testy, sprawdziany, wypracowania klasowe, dyktanda, wyrazówki są obowiązkowe. 

Jeśli uczeń z przyczyn losowych spowodowanych głównie chorobą (nieobecność  

usprawiedliwiona powyżej 7 dni) opuścił sprawdzian, ma obowiązek napisać go w ciągu 14 dni 

od dnia powrotu do szkoły. W innym przypadku, gdy nieobecność na sprawdzianie była  

spowodowana wyjazdem lub przypadła po feriach zimowych, wiosennych, bądź dniach wolnych 

od zajęć dydaktycznych przyznanych przez dyrektora szkoły, nauczyciel ma prawo zweryfikować 

wiedzę ucznia ujętą na sprawdzianie na pierwszej wolnej lekcji przedmiotowej po powrocie ucznia 

do szkoły.  

Formę i termin sprawdzianu uczeń ustala z nauczycielem. 

Po upływie wyznaczonego terminu uczeń obligatoryjnie przystępuje do sprawdzianu. O formie 

i terminie sprawdzianu decyduje nauczyciel. 

Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 7 dni). 

Sprawdzoną i ocenioną pracę uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji języka polskiego poświęconej 

poprawie, rodzice mogą się zapoznać z jej treścią i oceną w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

(dzień otwarty). 

Dopuszcza się poprawę stopnia (niedostatecznego, opuszczającego, dostatecznego, dobrego) 

z każdego sprawdzianu (oprócz testów literacko-gramatycznych), w ciągu 14 dni od chwili  

poinformowania ucznia o wyniku sprawdzianu. 



Każdy sprawdzian można poprawić tylko jeden raz. 

Stopnie ze sprawdzianu i poprawy sprawdzianu (wyższe niż stopień uzyskany ze sprawdzianu)  

są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej.  

 

5. Ocenianie zeszytu przedmiotowego. 

Na ocenę mają wpływ następujące czynniki: estetyka, kompletność notatek i zadań, poprawność 

ortograficzna, interpunkcyjna, gramatyczna i merytoryczna zapisów. Oceny uczeń otrzymuje  

za wybrane prace domowe. 

 

 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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


