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                                OBSZARY  OCENIANIA 

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: 

• mówienie (wypowiedzi ustne dotyczące rozmaitych tekstów kultury, inne wypowiedzi, recytacja, 

prezentacja), 

• czytanie: głośne oraz ciche ze zrozumieniem (czytanie bez przygotowania, z przygotowaniem; 

dotyczy zarówno rozumienia, jak i techniki czytania), 

• pisanie (redagowanie określonych form wypowiedzi, tekstów użytkowych, odpowiedzi na pytania, 

rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń dotyczących tekstów literackich oraz 

nauki o języku), 

• znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz posługiwanie się nimi, 

• znajomość wskazanych dzieł z literatury polskiej i światowej, ich analiza i interpretacja, 

• znajomość wybranych zagadnień  z nauki o języku oraz ich zastosowanie w praktyce,  

• inne (rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, projekty, realizacja zadań w grupie, wykonanie 

niewerbalnych wytworów pracy, np. album, plakat, słownik, mapa, prowadzenie zeszytu), 

• uczestnictwo w zajęciach (aktywność na lekcji), 

• umiejętne korzystanie z różnych źródeł wiedzy,  wyszukiwanie informacji oraz ich prezentowanie, 

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (udział i bardzo dobre wyniki w konkursach polonistycznych). 

 

FORMY   OCENIANIA 

W czasie trwania półrocza uczeń może otrzymać oceny za: 

• prace klasowe/ sprawdziany 

• kartkówki  

• wypowiedzi ustne 

• recytacja 

• aktywność na lekcjach 

• pisemne prace domowe 

• prowadzenie zeszytu 

•  inne prace ucznia: prace zespołowe, projekty, prezentacje, inscenizacje, niewerbalne wytwory pracy, 

np.: rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, albumy, plakaty, mapy, konkursy. 

 



Ilość prac wykonywanych przez ucznia określa każdorazowo nauczyciel uczący  

w danej klasie, biorąc pod uwagę specyfikę i możliwości zespołu klasowego oraz treści programowe 

przewidziane dla danej klasy. 

                              

RODZAJE OCENIANIA 

Uczeń otrzymuje oceny bieżące, ocenę śródroczną i końcoworoczną. 

 

OCENY BIEŻĄCE 

Punkty otrzymane przez ucznia ze sprawdzianów i kartkówek przeliczane są procentowo: 

bardzo dobry            100%-91%;  

bardzo dobry –  90%-86%;  

dobry +   85%-82%;  

dobry                81%-75%  

dobry –   74%-71%;  

dostateczny +   70%-65%;  

dostateczny      64%-56%;  

dostateczny –   55%-50%;  

dopuszczający +  49%-45%;  

dopuszczający  44%-35%;  

dopuszczający –  34%-30%;  

niedostateczny  29%-0%. 

 

Sprawdziany i prace klasowe upoważniają do oceny celującej. Na ocenę celującą uczeń powinien uzyskać 

91% punktów oraz wykonać dodatkowe zadanie (w języku polskim może to być szczególnie oryginalne i 

twórcze ujęcie tematu), które zaliczane jest po uzyskaniu oceny bardzo dobrej. 

 

Uczniowie otrzymują także ,,plusy”  i ,, minusy”. 

,,Minus” uczeń może otrzymać za: 

• brak zadania domowego, 

• brak podręczników, zeszytu, zeszytu ćwiczeń, 

• nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, 

• nieprzygotowanie się do odpowiedzi, 

• nieprzesłanie krótkiej pracy pisemnej (np. zadanie, ćwiczenie) poleconej do odesłania w systemie 

nauczania zdalnego (uczeń ma obowiązek nadesłać ww. pracę w terminie 2 dni po poinformowaniu 

przez nauczyciela o konieczności nadesłania takiej pracy). 

Piąty ,,minus” równy jest ocenie niedostatecznej. 



 

,,Plus” uczeń może otrzymać za: 

• nieskomplikowane, krótkie zadanie domowe, 

• łatwe, krótkie zadanie wykonane na lekcji,  

• aktywność, 

• przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji. 

Otrzymanie pięciu ,,plusów” równa się ocenie bardzo dobrej. 

                         

ZASADY   POPRAWIANIA  OCEN BIEŻACYCH 

• W przypadku nieobecności na pracy klasowej/ sprawdzianie i kartkówce uczeń ustala z nauczycielem 

termin i formę sprawdzenia wiedzy. Zaległy materiał uczeń jest zobowiązany uzupełnić w ciągu dwóch 

tygodni.  

• Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny bieżącej w terminie  

do 2 tygodni od daty jej otrzymania. Uczeń przygotowuje się  i zgłasza nauczycielowi chęć poprawienia  

oceny. Dokładny termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem. Uzyskaną na warunkach określonych 

przez nauczyciela  przedmiotu ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok oceny poprzedniej. Jeżeli 

uczeń nie stawił się na wyznaczonym terminie poprawy, traci prawo do poprawy wskazanej wcześniej 

pracy.  

• Na jeden miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznyn klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) informowani  

są o przewidywanych ocenach niedostatecznych z danego przedmiotu. 

• Rodzice/ prawni opiekunowie uzyskują informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 

rocznych i końcoworocznych przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej poprzez zapisy w dzienniku 

elektronicznym.  

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE NIEOBECNOŚCI  UCZNIA 

W pierwszym dniu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej) spowodowanej 

chorobą lub innymi wydarzeniami losowymi uczeń jest zwolniony ze sprawdzianu i odpowiedzi. Uczeń 

powinien uzupełnić wiadomości z lekcji, na których był nieobecny. Jeśli nieobecność jest dłuższa niż trzy dni, 

nauczyciel wyznacza termin na uzupełnienie wiadomości. Uczeń może uzyskać pomoc na zajęciach 

dodatkowych lub na indywidualnych konsultacjach z nauczycielem.  

                                            

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZIANÓW 

 I KARTKÓWEK 

• Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie był na nich obecny  

z powodów losowych (nieobecność usprawiedliwiona,) to w ciągu dwóch tygodni uzgadnia z 

nauczycielem dodatkowy termin (zakres ten sam, zadania inne).  

• Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z danej pracy klasowej lub sprawdzianu tylko jeden raz w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nieobecność nieusprawiedliwiona pozbawia ucznia szansy na 

nowy termin. 



• Na tydzień przed pracą klasową uczniowie powinni zostać poinformowani  

o zakresie treści materiału na sprawdzianie (nie dotyczy sprawdzianu czytania  

ze zrozumieniem, testów diagnozujących).  

• Nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów z wynikami prac klasowych   

i sprawdzianów w terminie do trzech tygodni. 

• Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnej pracy klasowej, jeżeli nie sprawdził poprzedniej  i nie 

zapoznał uczniów z jej wynikami. 

• Uczeń ma obowiązek zapoznania się ze sprawdzoną i ocenioną pracą.  

• Prace klasowe i sprawdziany są do wglądu rodziców. Przechowywane są do końca roku szkolnego. 

 

Ustalenia dotyczące kartkówek 

1. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i podlegają poprawie na wyższą ocenę jeden raz. 

2. Uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na kartkówce powinien ją pisać w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem (zakres materiału ten sam, pytania i zadania inne).  

3. Kartkówka może sprawdzać wiadomości ucznia z pięciu ostatnich tematów. 

4. Z kartkówki uczeń może osiągnąć maksymalnie ocenę bardzo dobrą. 

5. Kartkówkę otrzymuje uczeń po sprawdzeniu pracy przez nauczyciela.  

 

 USTALENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZIANÓW, KARTKÓWEK ORAZ 

POLECONYCH DO PRZESŁANIA PRAC W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

 

1. Kartkówki i sprawdziany przeprowadzane w czasie zdalnego nauczania (w trybie on-line) oceniane są 

zgodnie ze szkolną skalą i według obowiązujących zasad. Jeśli w trakcie kartkówki lub sprawdzianu wystąpią 

problemy techniczne lub uczeń nie może być na nich obecny, powinien poinformować nauczyciela o 

zaistniałej sytuacji. Uczeń otrzymuje wówczas w dzienniku elektronicznym wpis ”nb” (nieobecny) i jest 

zobowiązany do ustalenia wspólnie z nauczycielem nowego terminu lub innej formy zaliczenia zaległej pracy 

w ciągu tygodnia.  

2. Uczeń jest zobowiązany przesłać polecone do napisania wypracowanie w terminie określonym przez 

nauczyciela. Jeśli nie wywiąże się w ustalonym terminie z wykonania tego zadania, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. W wypadku wystąpienia problemów technicznych uczeń informuje o nich nauczyciela i 

wywiązuje się z zadania bezpośrednio po ich ustaniu. 

3. Za wykonanie krótkiej pracy pisemnej (np. zadanie, ćwiczenie) uczeń otrzymuje „plusy”. Poleconą do 

oceny krótką pracę pisemną należy przesłać w  terminie 2 dni po jej zadaniu przez nauczyciela. Za 

niewykonanie i nieprzesłanie zadania uczeń otrzymuje „minus”.  

4. Za aktywny udział w lekcji on-line uczeń może otrzymać „plus”. 

5. Liczba uzyskanych „plusów” i „minusów” jest sumowana w systemie nauki stacjonarnej i zdalnej.  

 



FORMY PRZEKAZU  INFORMACJI 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice systematycznie 

otrzymują informację na temat postępów w nauce swojego dziecka poprzez: 

• zebrania z rodzicami, 

• bezpośrednie rozmowy rodziców z nauczycielami podczas zebrań oraz konsultacji indywidualnych, 

• wpisy ocen w dzienniku elektronicznym, 

• wpisy ocen w zeszycie przedmiotowym, 

• wgląd do kartkówek wklejonych przez ucznia do zeszytu przedmiotowego. 

 

Nauczyciel powinien sprawdzone prace pisemne przekazać uczniom w terminie do dwóch tygodni. 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom).  

Na wniosek rodziców uczeń może otrzymać pracę pisemną do domu, musi ją jednak odnieść do szkoły na 

najbliższą lekcję. Rodzic potwierdza podpisem, że zapoznał się z pracą dziecka.  

Dokumentacji nie wolno kserować ani fotografować. 

Prace pisemne ucznia są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

 

ZASADY  WYSTAWIANIA OCEN  

ŚRÓDROCZNYCH  I KOŃCOWOROCZNYCH 

Ocena końcoworoczna uwzględnia stopień i zakres zdobytych umiejętności, sprawności i wiedzy w ciągu 

roku szkolnego, a także zaangażowanie ucznia w realizację zadań dydaktycznych. Jest wynikiem pracy ucznia 

w ciągu całego roku szkolnego.  

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna jest średnią ważoną elementów podlegających ocenie: 

• prace klasowe, sprawdziany, osiągnięcia w konkursach wyższego szczebla - waga 3, 

• kartkówki, recytacje, długoterminowe prace projektowe, osiągnięcia  w konkursach  niższego 

szczebla- waga 2, 

• odpowiedzi ustne, prace domowe, krótkoterminowe prace projektowe oraz inne - waga 1. 

 

Roczne i śródroczne oceny ustala się w stopniach w skali od "6" do "1":  

6 – stopień celujący, przy uzyskaniu oceny ważonej 5,3 - 6 

5 – stopień bardzo dobry, przy uzyskaniu oceny ważonej 4,60 – 5,29 

4 – stopień dobry, przy uzyskaniu oceny ważonej 3,60 – 4,59 

3 – stopień dostateczny, przy uzyskaniu oceny ważonej 2,60 – 3,59 

2 – stopień dopuszczający, przy uzyskaniu oceny ważonej 1,60 – 2,59 

1 – stopień niedostateczny. przy uzyskaniu oceny ważonej poniżej 1,60 


