
WYMAGANIA	EDUKACYJNE	ORAZ	ZASADY	SPRAWDZANIA	I	
OCENIANIA	Z	JĘZYKA	POLSKIEGO:	

 
W ciągu semestru uczeń otrzymuje oceny z języka polskiego za: 
 

• prace	klasowe	(wypracowania	pisane	w	klasie	np.	po	
omówieniu	lektury.	Oceniana	jest:	zawartość	merytoryczna	
pracy,	ortografia,	interpunkcja,	stylistyka,	logika	wypowiedzi,	
słownictwo,	oryginalność);	

• sprawdziany,	 kartkówki	 (z	 zakresu	 gramatyki	 i	 wiedzy	 o	
literaturze,	z	zasad	ortograficznych);	

• pracę	 na	 lekcji	 (aktywność,	 pracę	 zespołową	 w	 czasie	 pracy	
projektowej);	

• dyktanda;	
• odpowiedzi	ustne,	recytacje;	
• prace	domowe;		
• prace	 dodatkowe	 –	 zadania	 dodatkowe	 czy	 „polecanie”	

książek;		
• sporządzanie	notatek.	

 
Uczeń zobowiązany jest do: 

1. Przynoszenia na każdą lekcję i systematycznego prowadzenia 
zeszytu przedmiotowego  

2. W czasie omawiania lektur przynoszenia lektury i zeszytu 
przedmiotowego. 

3. Przeczytania na wyznaczony termin ze zrozumieniem lektury i 
przygotowania podanych zagadnień. 

4. Uważania na lekcjach, brania czynnego udziału w zajęciach.  
5. Systematycznego uczenia się. 
6. Efektywnej współpracy i skutecznego komunikowania się podczas 

wykonywania zadań w grupach 
 
Pozostałe ustalenia 

1. O pracy klasowej, sprawdzianie czy wypracowaniu nauczyciel 
informuje co najmniej tydzień wcześniej, podaje zakres materiału i 
typy zadań. 

2. Terminy wszystkich sprawdzianów oraz ich zakres zostaje 
zapisany w dzienniku elektronicznym. 

3. Zgłaszane przez ucznia przed lekcją nieprzygotowanie lub brak 
zeszytu z pracą domową nauczyciel odnotowuje w dzienniku.  

4. Za brak zadania domowego w formie wypracowania uczeń 
otrzymuje ocenę „0”. Ocena zostaje zmieniona po oddaniu pracy. 

5. Niekorzystną ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej uczeń może 
poprawić w terminie i na warunkach ustalonych indywidualnie z 
nauczycielem.  

6. Nauczyciel honoruje prośbę rodziców o usprawiedliwienie 
nieprzygotowania dziecka, przesłaną za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego lub w innej formie. 

7. Zaległą pracę klasową uczeń pisze w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. Za zgłoszenie chęci poprawy pracy lub pisania pracy 
zaległej odpowiedzialny jest uczeń.  

8. Nauczyciel respektuje opinie o dysleksji, dysgrafii, dysortografii 
oraz o dostosowaniu wymagań. 

 
 
ZASADY OCENIANIA 
 

1. Ocenie podlegają przede wszystkim następujące umiejętności: 
tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem 
sytuacji komunikacyjnej, umiejętność odbioru tekstów kultury, 
trafnego ich interpretowania i wykorzystywania.  

2. Ocena z języka polskiego jest zindywidualizowana i jest wynikiem 
pracy ucznia w ciągu całego okresu. Ocena klasyfikacyjna 
śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen.  

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne (za pierwszy okres) z zajęć 
edukacyjnych są wystawiane według następującej skali: celujący, 
plus bardzo dobry, bardzo dobry, plus dobry, dobry, plus 
dostateczny, dostateczny, plus dopuszczający, dopuszczający, 
niedostateczny. 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych wystawiane są 
według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 
dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 



5. Symbol zero („0") stosuje się w wypadku ucznia, który nie zgłosi 
się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości. 
Po ustaleniu z nauczycielem terminu i uzupełnieniu zaliczenia 
symbol „0” jedną z ocen cząstkowych.  

6. W przypadku stwierdzenia plagiatu (pracy niesamodzielnej) w 
dzienniku zostaje wpisany symbol „P”. Przedstawienie 
nauczycielowi pracy skopiowanej, częściowo lub w całości, 
traktowane jest jako zachowanie nieetyczne; fakt taki ma wpływ 
na ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu oraz ocenę z zachowania.  

7. W ciągu okresu uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić 
nieprzygotowanie do lekcji oraz dwukrotnie zgłosić brak zadania.  

8. Wobec uczniów z dysfunkcjami w zakresie umiejętności czytania i 
pisania (dysleksja, dysgrafia), określonymi w orzeczeniu poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, stosuje się kryteria oceniania prac 
pisemnych i wypowiedzi ustnych przyjęte przez zespół polonistów 
szkolnych, dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia. 

9. Mniej ważne zadania domowe, aktywność na lekcji punktowane są 
plusami i minusami („+”, „-„). Za pięć plusów uczeń otrzymuje 
ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE: 
 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
- posiada umiejętności i wiedzę wykraczającą poza wymagania 
programowe i biegle się nimi posługuje  
- bierze udział w konkursach przedmiotowych 
- samodzielnie rozwija talent literacki. 
 
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- spełnia wymagania programowe w zakresie umiejętności i wiedzy 
- wykazuje się dojrzałością i samodzielnością jako odbiorca różnych 
tekstów kultury 
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
- wykazuje się sprawnością i samodzielnością w konstruowaniu 
dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych 

- czyta obowiązkowe lektury, czynnie uczestniczy w zajęciach 
lekcyjnych. 
 
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie 
nauczania nie w pełni, ale na poziomie przekraczającym wymagania 
zawarte w podstawie programowej 
- samodzielnie tworzy poprawne wypowiedzi pisemne i ustne 
- posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
- czyta wskazane lektury, czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 
 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone w programie 
nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej 
- wypowiada się pisemne i ustnie w sposób komunikatywny  
- stara się (z pomocą nauczyciela) uczestniczyć w akcie odbioru 
tekstów kultury 
- czyta niektóre wskazane lektury. 
 
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
- opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe 
- stara się ( z pomocą nauczyciela) uczestniczyć w akcie odbioru 
tekstów kultury 
- orientuje się w treści poznawanych lektur. 
 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
- nie zrealizował wymagań na ocenę dopuszczającą.  

 


