
SZKOŁA PODSTAWOWA 
PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA   

JĘZYK POLSKI  

 

 

 

1. Uczeń uczestniczy we wszystkich lekcjach języka polskiego i w różnych jego formach   (np. kino, 

teatr).       

2. Systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę, posiada podręcznik do nauki przedmiotu. 

3. Oceniając wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

 celujący, 

 bardzo dobry, 

 dobry, 

 dostateczny 

 dopuszczający, 

 niedostateczny. 

      Podczas oceniania dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków: + i –. 

4. Przedmiotem oceny są: 

 wiadomości,  

 umiejętności, 

 aktywność własna na lekcji i praca w grupach, 

 zadania domowe, 

 prace nadobowiązkowe, udział w konkursie recytatorskim, literacki, poetyckim, ortograficznym, 

 zeszyt ucznia. 

5. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a) wypowiedzi pisemne: 

 kartkówka - niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej obejmująca materiał z trzech ostatnich 

tematów, 

 sprawdzian/praca klasowa/test – zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem forma pisemnego 

sprawdzenia wiadomości z zakresu omówionego materiału, np. z zakresu wiedzy o epoce 

literackiej, z zakresu życia                           i twórczości pisarza lub poety itp. , 

 dyktando – badające znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, zapowiedziane                                 

z trzydniowym wyprzedzeniem, 

  pisemne zadania domowe; 

b) odpowiedzi ustne na lekcji – z trzech ostatnich omówionych tematów;  

c) recytacja krótkiego tekstu; 

d) zeszyt przedmiotowy – raz w semestrze. 

6. Uczeń ma prawo raz poprawić niekorzystną ocenę: 

 z pracy z pracy klasowej, sprawdzianu, testu czy dyktanda w ciągu dwóch tygodni od dnia jej 

otrzymania, 

 z pracy domowej i odpowiedzi ustnej na kolejnych zajęciach. 

7. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają się,                     

a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika. Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do 

kolejnych poprawek. 

8. Uczniowi, który zostanie przyłapany na oszukiwaniu (ściąganie z własnej ściągi, telefonu 

komórkowego, odpisywanie od kolegi, rozmowa z kolegą i inne), praca zostaje odebrana                                         

i otrzymuje on ocenę niedostateczną, którą może poprawić w terminie jednego tygodnia. 



9. Uczeń nieobecny na lekcji, w czasie której pozostali piszą zapowiedziany sprawdzian, test lub 

pracę klasową,                 jest zobowiązany napisać pracę w terminie dwóch tygodni. Jeżeli tego 

nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić (na początku lekcji) nieprzygotowanie do 

zajęć ( nie dotyczy to prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, testów).  Każde kolejne 

nieprzygotowanie do lekcji jest równoważne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

11. Prace klasowe, sprawdziany, testy oraz dyktanda zostają sprawdzone i ocenione w ciągu    

tygodnia  według procentowych proporcji : 

      98%– 100%– ocena celująca 

      91%– 97%– ocena bardzo dobra 

      70%– 90%– ocena dobra 

      50%– 69%– ocena dostateczna 

      31%– 49%– ocena dopuszczająca 

      0%–   30%– ocena niedostateczna 

12. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

13. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

14. O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 

 

 

 


