
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA   

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

I Zasady bieżącego oceniania 

1) Ocenie podlegają następujące formy: 

a. odpowiedzi ustne, które obejmują maksymalnie materiał z 1-3 ostatnich lekcji; 

✓ recytacje 

✓ czytanie głośne 

b. wypowiedzi pisemne; 

✓ prace klasowe (sprawdziany) to obowiązkowe prace pisemne, które 

obejmują zakres materiału powyżej 3 tematów; zapowiadane są z 

tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem w dzienniku; w 

przypadku nieobecności nauczyciela lub oddziału klasowego w dniu 

zapowiedzianej pracy klasowej (sprawdzianu), może być przesunięta na 

inny, uzgodniony z uczniami termin; w tygodniu mogą odbyć się 3 prace 

klasowe (sprawdziany), a w ciągu dnia – jedna; 

✓ kartkówki to krótkie formy pisemne polegające na sprawdzeniu 

opanowania podstawowych umiejętności i wiadomości z 1-3 ostatnich 

lekcji, nie muszą być zapowiadane; 

✓ wypracowania twórcze i odtwórcze (opisy, charakterystyki, rozprawki, 

opowiadania, sprawozdania, recenzje, streszczenia, listy prywatne i 

oficjalne) 
✓ krótkie formy pisemne (zaproszenia, ogłoszenia, dedykacje, 

zawiadomienia, gratulacje) 

c. aktywność na lekcji obejmuje zaangażowanie w tok lekcji, udział w dyskusji, 

wykonanie zadań zespołowych na lekcji, wypowiedzi w trakcie rozwiązywania 

problemów; 

d. prace domowe to zadania krótkoterminowe - z lekcji na lekcję - lub 

długoterminowe - wykonanie: referatu, opracowania, pomocy dydaktycznej, 

prezentacji, projektu edukacyjnego i innych prac wymagających czasu; 

e. sukcesy w konkursach,  olimpiadach przedmiotowych; 

f. dyktanda 

2) Przy ocenianiu stosuje się skalę ocen od 1 do 6 oraz  „+”  (+0,25)  i  „ –”  (-0,25).   

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

3) Dopuszcza się również w dzienniku elektronicznym stosowanie skrótów:  

 „nb.”   - uczeń nieobecny  

 „np.”   - uczeń nieprzygotowany 

 „0”     -  uczeń nie pisał pracy pisemnej 

Jeżeli uczeń napisze sprawdzian w ciągu 10 dni roboczych, wtedy „0” zamienia się na 

ocenę. Jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu w określonym terminie, wtedy „0” 



zastępowane jest oceną niedostateczną. Dopuszcza się także stosowanie „+”  i  „–”   w 

ocenianiu aktywności na zajęciach, przy czym cztery „+” to ocena bdb,  a cztery „–” to 

ocena ndst. 

 4) W pracach pisemnych stosuje się następujące kryteria: 

   100% - celujący 

    91 - 99%  - bardzo dobry 

          75 - 90% - dobry 

          50 - 74% - dostateczny 

30 - 49% - dopuszczający 

1 - 29%  - niedostateczny 
 

5) Osoby, które posiadają opinię z poradni  psychologiczno-pedagogicznej  oceniane są                       

zgodnie z indywidualnymi zaleceniami. 

6) Formy oceny bieżącej mają odpowiednie wagi:  

a)  sprawdziany; testy; testy czytania ze zrozumieniem (tzw. twórcze); prace pisemne; 

recytacje; projekty edukacyjne – waga 3  

b)  kartkówki; odpowiedzi ustne; samodzielna praca na lekcji; dyktanda; 

wypracowania; prezentacje; – waga 2  

c)  zadania domowe; ćwiczenia; aktywność; czytanie głośne; praca na lekcji (z użyciem 

pomocy np. w postaci podręcznika)  – waga 1  

d)  sukcesy w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach – waga 5 (wojewódzkich – 

waga 2, szkolnych – waga 1)  

e)  diagnoza  i sprawdziany próbne – waga 0 

7) Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

✓ Jeżeli uczeń nie był obecny na sprawdzianie, wypracowaniu, kartkówce, dyktandzie 

lub pracy klasowej, jest zobowiązany ją zaliczyć w terminie dwóch tygodni -  10 dni 

roboczych 

✓ Jeżeli mimo powyższych możliwości uczeń nie zaliczy pracy pisemnej otrzymuje 

ocenę niedostateczną z tej pracy. 

8) W sytuacjach szczególnych (długotrwała niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe           

itp.) termin poprawy pracy pisemnej jest ustalany indywidualnie z nauczycielem. 

9) Uczniowie oddelegowani na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe lub inne formy 

reprezentowania szkoły mają obowiązek napisać zapowiedziany sprawdzian w tygodniu, w 

którym sprawdzian był zapowiedziany (przed lub po dniu, w którym sprawdzian był 

przeprowadzany) lub po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem. 

10) Uczeń ma prawo być niepytanym w dniu, w którym ma tzw. „szczęśliwy numerek”, 

jednak nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, wypracowań, testów, dyktand i 

kartkówek.  

11) Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie bez podania przyczyny (jeśli 

uczeń nie zgłosi tego faktu przed lekcją skutkuje to oceną niedostateczną): 

✓ Jeżeli przedmiot nauczania występuje tylko raz w tygodniu -  

uczeń może zgłosić tylko 1 nieprzygotowanie w semestrze.  

✓ Jeżeli przedmiot nauczania występuje dwa lub więcej razy w 

tygodniu -  uczeń może zgłosić 2 nieprzygotowania w 

semestrze.  



12) Nieprzygotowanie obejmuje również zadania domowe, brak zeszytu lub ćwiczeń i nie 

zwalnia z aktywności na lekcji. 

 13) Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania zawiesza się na 2 tygodnie przed klasyfikacją 

śródroczną i roczną. 

14) Uczeń na pierwszej lekcji języka polskiego w danym roku szkolnym zapoznaje się z listą lektur 

oraz orientacyjnymi terminami omawiania tych tekstów. Dwa tygodnie przed omawianiem danej 

pozycji nauczyciel podaje dokładny termin realizacji. 

15) Sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni pisemne prace kontrolne otrzymywane są 

do wglądu – bez możliwości fotografowania – według zasad: 

- uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela; 
- rodzice uczniów – na zebraniach klasowych, konsultacjach lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu, na terenie szkoły. 

16) Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione prace uczniów do końca danego roku szkolnego. 

 

II Warunki i zasady poprawy oceny. 
 

1) Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianów, testów, wypracowań, 

dyktand, prac klasowych i kartkówek w ciągu 10 dni roboczych od dnia wpisania oceny do 

dziennika. 

2) Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, wypracowania, testy, dyktanda poprawia się tylko 

raz, a każda otrzymana ocena jest kolejną oceną cząstkową z  wagą przypisaną do danego typu 

pracy, przy czym waga pierwotnej oceny zamieniana jest wówczas na „1”. 

 

III Zasady klasyfikacji ocen rocznych i śródrocznych. 
 

 1) Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. 

a. Ocenianie śródroczne i roczne odbywa się na podstawie średniej ważonej, która będzie 

widoczna przez cały rok szkolny dla uczniów i rodziców, wg skali: 

                      1,00 – 1,60  ocena niedostateczny 

                      1,61 – 2,50  ocena dopuszczający 

                      2,51 – 3,50   ocena dostateczny 

                      3,51 – 4,50  ocena dobry 

                      4,51 – 5,19  ocena bardzo dobry 

                      5,20 – 6,00  ocena celujący 

 

2) Średnia ważona jest wyliczana wg wzoru: 

 

Średnia ważona = 𝒙𝟏 ∙ 𝒘𝟏 + 𝒙𝟐 ∙ 𝒘𝟐 +⋯+ 𝒙𝒏 ∙ 𝒘𝒏 

 

                                                                   𝒘𝟏 + 𝒘𝟐 + …+ 𝒘𝒏 

przy czym x1,x2 – wartość oceny 

w1,w2 – waga oceny 

 

3) Osoby, które posiadają opinię z PPP klasyfikowane są zgodnie z indywidualnymi zaleceniami. 
 



4) Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel  

informuje ustnie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych oraz odnotowuje w 

dzienniku elektronicznym. 

5) Na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  nauczyciel  informuje uczniów i 

rodziców o przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach, wpisując je do dziennika elektronicznego w 

zakładce „oceny śródroczne/roczne” w rubryce „ocena przewidywana”. Proponowana ocena może ulec 

zmianie o jedną w górę lub w dół. 

6) Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  nauczyciel wpisuje  ocenę  w 

dzienniku elektronicznym w zakładce ”oceny śródroczne/roczne”. 

 

   IV Kryteria oceniania dyktand, wypracowań oraz recytacji 

a) DYKTANDA (30 wyrazów) 

0 błędów – celujący 

1 błąd – bardzo dobry 

2 błędy – dobry plus 

3 błędy – dobry 

4 błędy – dostateczny plus 

5 błędów – dostateczny 

6 błędów – dopuszczający plus 

7 błędów – dopuszczający 

8 błędów – niedostateczny plus 

9 i więcej błędów – niedostateczny 

Uczeń z opinią PPP o dysleksji/dysortografii* 

0 błędów – celujący 

3 błędy – bardzo dobry 

4 błędy – dobry plus 

5 błędów – dobry 

6 błędów – dostateczny plus 

7 błędów – dostateczny 

8 błędów – dopuszczający plus 

9 błędów – dopuszczający 

10 błędów – niedostateczny plus 

11 i więcej błędów – niedostateczny 

*Taki uczeń powinien nauczycielowi języka polskiego przedkładać ćwiczenia wykonywane dodatkowo w domu, a 

zalecone do pracy przez PPP. 



b) OPISY, CHARAKTERYSTYKI, OPOWIADANIA (Z DIALOGIEM) w klasach IV-VI 

I Temat Punkty 

1. Realizacja tematu  

(0 p. - nie na temat, 1 p. realizacja niepełna, 2 p. - realizacja pełna, 3 p. - realizacja pełna z 

uwzględnieniem bogatego słownictwa i zróżnicowanej składni) 

0-3 p. 

II Forma  

2. Właściwa dla opisu/opowiadania/charakterystyki 0-1 p. 

3. Stosowanie stałej narracji (1-os. lub 3-os.) 0-1 p. 

III Kompozycja  

4. Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie i 

zakończenie) 
0-1 p. 

IV Poprawność  

5. Poprawność językowa (dopuszczalne 4 błędy) 0-1 p. 

6. Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy; uczeń dyslektyczny/dysortograficzny 4 

błędy) 
0-1 p. 

7. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy; uczeń dyslektyczny/dysortograficzny 5 

błędów) 
0-1 p. 

V Zapis  

8. Wyodrębnianie akapitów. 0-1 p. 

Jeśli praca jest nie na temat, wówczas uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Punktacja za kryteria 5-7 przyznawana jest wtedy, gdy praca zajmuje minimalną ilość wyznaczonego przez 

nauczyciela miejsca (np. 100 słów). 

0-2 p. - niedostateczny 

3-4 p. - dopuszczający 

5-6 p. - dostateczny 

7-8 p. - dobry 

9 p. - bardzo dobry 

10 p. - celujący 

c) LISTY w klasach IV-VI 

I Temat Punkty 

1. Realizacja tematu  

(0 p. - nie na temat, 1 p. realizacja niepełna, 2 p. - realizacja pełna, 3 p. - realizacja pełna z 

0-3 p. 



uwzględnieniem bogatego słownictwa i zróżnicowanej składni) 

II Forma  

2. Charakterystyczne elementy listu (miejscowość, data, nagłówek, podpis – wymagane 

wszystkie) 

0-1 p. 

3. Formy grzecznościowe wielką literą (co najmniej 3 poza nagłówkiem) 0-1 p. 

III Kompozycja  

4. Odpowiedni układ graficzny (właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów 

listu) 

0-1 p. 

5. Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, rozwinięcie i 

zakończenie) 

0-1 p. 

IV Poprawność  

6. Poprawność językowa (dopuszczalne 4 błędy) 0-1 p. 

7. Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 błędy; uczeń dyslektyczny/dysortograficzny 4 

błędy) 

0-1 p. 

8. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy; uczeń dyslektyczny/dysortograficzny 5 

błędów ) 

0-1 p. 

V Zapis  

9. Wyodrębnianie akapitów. 0-1 p. 

Jeśli praca jest nie na temat, wówczas uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

Punktacja za kryteria 6-8 przyznawana jest wtedy, gdy praca zajmuje minimalną ilość wyznaczonego przez 

nauczyciela miejsca (np. 100 słów). 

0-2 p. - niedostateczny 

3-5 p. - dopuszczający 

6-7 p. - dostateczny 

8-9 p. - dobry 

10 p. - bardzo dobry 

11 p. - celujący 

d) WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE TWÓRCZYM /ARGUMENTACYJNYM  w klasach 7-8 (zgodnie 

z kryteriami obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty) 

I  Realizacja tematu wypowiedzi Punkty 

Wypowiedź zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 0-2 p. 



Ujęcie w wypowiedzi wszystkich kluczowych elementów tematu. 

Wypowiedź w całości na temat. 

II Elementy retoryczne dla wypowiedzi o 

charakterze argumentacyjnym 

II Elementy  twórcze dla wypowiedzi o 

charakterze twórczym 

 

Wnikliwa argumentacja. 

Poparcie argumentów właściwymi 

przykładami. 

Przedstawienie argumentów w sposób 

uporządkowany (np. w porządku argument – 

kontrargument lub od najważniejszego do 

najmniej ważnego). 

Konsekwentne prowadzenie narracji. 

Logiczne ułożenie wydarzeń. 

Urozmaicenie fabuły. 

Twórcze wykorzystanie treści lektury. 

0-5 p. 

III Kompetencje literackie i kulturowe  

Wykorzystanie znajomości lektury przez ucznia w sposób funkcjonalny. 

Brak błędów rzeczowych odnośnie lektury. 

0-2 p. 

IV Kompozycja tekstu  

Kompozycja wypowiedzi zgodna z formą wskazaną w poleceniu. 

Spójność i logiczność wypowiedzi. 

Podział wypowiedzi na odpowiednio wyodrębnione akapity, z których każdy stanowi logicznie 

zorganizowaną, zwarta całość. 

0-2 p. 

V Styl  

Odpowiedni styl wypowiedzi do treści i formy pracy. 

Jednolitość stylistyczna wypowiedzi. 

0-2 p. 

VI Język  

Poprawne użycie przez ucznia różnych rodzajów zdań i bogatego słownictwa. 

Dobór środków językowych pozwalający na swobodne i precyzyjne zrealizowanie tematu. 

Liczba błędów językowych. 

Punktacja za język wypowiedzi zakłada relację między zakresem użytych środków 

językowych a ich poprawnością. 

Poprawność  

Zakres 

0-2 błędy językowe 3-4 błędy językowe 5-6 błędów 

językowych 
7-9 błędów 

językowych 
Co najmniej 10 

błędów językowych 

Szeroki zakres 

środków 

4 p. 3 p. 2 p. 1 p. 0 p. 

0-4 p. 



językowych 

Zadowalający 

zakres środków 

językowych 

3 p. 2 p. 1 p. 0 p. 0 p. 

Wąski zakres 

środków 

językowych 

2 p. 1 p. 0 p. 0 p. 0 p. 

 

VII  Ortografia  

0-1 błąd ortograficzny – 2 p.; 2-3 błędy – 1 p.; co najmniej 4 błędy – 0 p. 

Uczeń dyslektyczny/dysortograficzny: 0-3 błędy – 2 p.; 4-6 błędów – 1 p.; co najmniej 7 

błędów – 0 p. 

0-2 p. 

VIII Interpunkcja  

Dopuszczalnych 5 błędów. 

Uczeń dyslektyczny/dysortograficzny: dopuszczalnych 7 błędów. 

0-1 p. 

Jeśli za wypowiedź przyznano 0 p. w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, wówczas we wszystkich innych 

kryteriach również przyznaje się 0 p. 

Punktacja za kryteria IV-VIII jest przyznawana wtedy, gdy uczeń napisał co najmniej 181 słów (z wymaganych 

minimum 200). 

0-5 p. - niedostateczny 

6-9 p. - dopuszczający 

10- 14. - dostateczny 

15-17 p. - dobry 

18-19 p. - bardzo dobry 

20 p. - celujący 

e) RECYTACJA 

1. Znajomość tekstu 

2. Wyraźne mówienie 

3. Właściwe tempo 

4. Interpretacja głosowa 

5. Intonacja 

6. Zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne 

 

 

 

 


