
Zasady oceniania obowiązujące  
na lekcjach języka polskiego 

  

I. Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach oceniania. 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami oceniania oraz wymogami edukacyjnymi na 

pierwszej lekcji języka polskiego w nowym roku szkolnym, a następnie odnotowuje tę 

informację w wybrany przez siebie sposób.  

II. Wymagania na poszczególne oceny szkolne.  

Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 

umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;  

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;  

c) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany przez nauczyciela 

wykazuje chęć do pracy.  

 

Na ocenę dostateczną uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 

zawartych w podstawie programowej;  

b) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, ale przy pomocy nauczyciela jest  

w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia;  

c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji;  

d) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności.  

Na ocenę dobrą uczeń: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne;  

c) na lekcjach uczeń jest aktywny i pracuje systematycznie.  

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń: 

a) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach;  

d) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, przemyślanym i 

jasnym sposobem formułowania myśli;  

e) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny.  

Na ocenę celującą: 

a) jego wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem, przemyślanym i 

jasnym sposobem formułowania myśli;  

b) na lekcjach uczeń jest bardzo aktywny, a w pracy wykorzystuje wiedzę z innych, 

pokrewnych przedmiotów;  

c) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;  



d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych;  

e) proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program 

nauczania;  

f) uczeń bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

przedmiotowych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia,  

g) systematycznie przygotowuje się do lekcji;  

 

III. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdziany, 

 wypracowania (rozumiane jako dłuższe wypowiedzi o określonej formie), 

 testy (w tym możliwe testy znajomości lektury), 

  kartkówki, 

 odpowiedź ustna, 

 dyktando, 

 recytacja z pamięci, 

 czytanie, 

 prowadzenie zeszytu, notatek, 

 praca domowa, 

 projekty edukacyjne, 

 referat, 

 (praca w grupach)?, 

 samodzielna praca na lekcji, 

 prezentacja indywidualna i grupowa, 

 praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych, 

 aktywność podczas zajęć bądź brak współpracy w czasie lekcji. 

 

Forma  Czas  

trwania  

Częstotli- 

wość  

Zakres  

treści 

Informacja  

o terminie  

Informacj

a  

dla 

rodziców  

 

Możliwość 

poprawy  

oceny  

Odpowiedzi 

ustne  

Indywidual

nie zależy 

od potrzeb 

ucznia 

Według 

potrzeb 

trzy 

ostatnie 

lekcje 

Bez 

uprzedzenia 
przez 

e-dziennik  

Tak, w 

ustalonym 

przez 

nauczyciela 

terminie (do 



14 dni od 

otrzymania 

oceny) 

Prace 

domowe 

Indywidual

ny 

Według 

potrzeb 

Związany z 

lekcją 

Konkretny 

termin 
przez 

e-dziennik  

Tak, na 

następnej  

lekcji 

Kartkówka  

(w tym 

dyktando) 

Do 20 

minut 

W 

zależności 

od potrzeb  

1 – 3 lekcje 

lub ustalony 

przez 

nauczyciela 

zakres 

Według 

decyzji 

nauczyciela  

(mogą być 

zapowiedzia

ne lub nie) 

przez 

e-dziennik  

Tak, w 

ustalonym z 

nauczyciele

m terminie 

(do 14 dni 

od 

otrzymania 

oceny) 

Sprawdzian

y 

Do 45 

minut  

Po 

omówieniu 

większej 

partii 

materiału 

lub 

ważnych 

zagadnień 

np. 

gramatycz. 

Co najmniej 

jeden dział 

tematyczny 

lub jedna z 

gałęzi 

gramatyki 

Co najmniej 

tydzień 

wcześniej  

przez 

e-dziennik  

Tak, w 

ustalonym z 

nauczyciele

m terminie 

(do 14 dni 

od 

otrzymania 

oceny) 

Praca w 

grupach  

Określony 

przez 

nauczyciela  

Według 

potrzeb 

Związana z 

tematem 

lekcji 

Według 

potrzeb 
przez 

e-dziennik  

Bez 

możliwości 

poprawy  

Praca 

pozalekcyjn

a 

Dla 

chętnych  

Dla 

chętnych  

Pozapro-

gramowe 

Konkretny 

termin 
przez 

e-dziennik  

Bez 

możliwości 

poprawy 

Aktywność 

na 

zajęciach/br

ak 

współpracy  

i 

wykonywani

a poleceń 

nauczyciela 

Na bieżąco 
na każdej 

lekcji 

Związane z 

lekcją 
 przez 

e-dziennik  

Bez 

możliwości 

poprawy 

 

IV. Sposoby otrzymywania ocen cząstkowych: 

 Oceny bieżące i śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć ustala się  

w stopniach według  następującej skali (używając skrótów literowych):  

 

stopień celujący:  6 (cel.) 



stopień bardzo dobry : 5 (bdb.) 

stopień dobry: 4 (db.) 

stopień dostateczny:  (dst.) 

stopień dopuszczający: 2 (dop.) 

stopień niedostateczny: 1 (ndst.) 

 Uczeń otrzymuje oceny w skali od 1 do 6. Oceny mają przypisane wagi według zasad 

określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu ( odpowiednio 5, 3, 2 ). Jeżeli zasady 

wewnątrzszkolnego oceniania nie przypisują jednoznacznie wagi ( np. do zadania 

domowego ), określa ją nauczyciel i informuje o tym uczniów.  

 Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych jako  

informację dodatkową.   

 Dopuszcza się również stosowanie znaków „+” za aktywność na lekcji, czy też krótkie 

zadanie, a znaku „-” za brak aktywności, brak zadania, niewykonywanie  pojedynczego 

polecenia nauczyciela. Trzy plusy oznaczają uzyskanie oceny bardzo dobrej, trzy 

minusy równają się ocenie niedostatecznej.   

 Znak „np.”  oznacza zgłoszone przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowanie ucznia do 

zajęć. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy nieprzygotowanie do lekcji (oprócz sytuacji 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, a także dyktand). Trzecie „np.” skutkuje 

otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

 Nauczyciel podczas trwania lekcji ma prawo ocenić pracę ucznia oraz jego 

zaangażowanie. Na ocenę składa się: aktywność ucznia, wykonywanie ćwiczeń i zadań, 

tworzenie notatek, czytanie tekstu, odpowiadanie na pytania nauczyciela i wszelkie 

formy aktywności bądź braku aktywności, czy wręcz bierność ucznia. Nauczyciel ma 

prawo ocenić pracę ucznia na lekcji zgodnie ze skalą ocen (od oceny celującej do 

niedostatecznej). 

 Pisemne formy sprawdzające wiedzę (oprócz wypracowań) podlegają punktacji, na 

podstawie której nauczyciel wystawia ocenę. Skala punktów wynika z określonego w 

Statucie przelicznika procentowego (oprócz zadań otwartych). 

 Wypracowania (dłuższe formy wypowiedzi) są poddawane ocenie na postawie 

kryteriów takich jak:  

 kompozycja, zgodność z formą (zachowanie wyznaczników danej formy 

wypowiedzi), 

 poprawność stylistyczna i składniowa,  

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, 

 treść, oryginalność pracy (bogactwo słownictwa i kreatywne rozważenie 

tematu). 

 Wszelkie formy nieuczciwości podczas pisania sprawdzianów, kartkówek i wszelkich 

prac  (np. spisywanie, ściąganie treści z Internetu) skutkują otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

IV. Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 



1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z pracy pisemnej (ze sprawdzianów i 

kartkówek) oprócz oceny bardzo dobrej. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo  

i w terminie ustalonym przez nauczyciela (do 14 dni od otrzymania oceny). 

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w 

przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole niezwiązanej 

z chorobą. 

2. Uczeń dokonuje poprawy oceny w sposób określony przez nauczyciela.  

3. W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W dzienniku zapisuje się skrót (bp – brak 

pracy).Uczeń  ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian, kartkówkę  czy zadanie 

otwarte w ustalonym terminie.  

V.  Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej. 

Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, dokonując zestawienia osiągnięć  

i postępów ucznia. Ocena śródroczna wystawiana jest za pracę ucznia w całym półroczu. Statut 

SP nr 3 w Wojkowicach określa średnią, jaką należy uzyskać, aby otrzymać określoną ocenę. 

VI. Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy 

kontaktów z rodzicami. 

Uczniowie uzyskują informacje na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac. 

2. Komentarze w formie ustnej/informacja zwrotna w dzienniku elektronicznym.  

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce poprzez: 

a) rozmowy indywidualne z nauczycielem w trakcie konsultacji indywidualnych i podczas 

zebrań, 

b) zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

c) zapisy w e-dzienniku. 

VII. Sposoby oceniania i wymagania stawiane uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

        Nauczyciel przedmiotu opracowuje szczegółowe zasady działania dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub 

orzeczeniu PPP.  Zasady te umieszcza się w Arkuszu dostosowania wymagań edukacyjnych. 

W/w arkusz znajduje się w dokumentacji Wychowawcy klasy.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


