
 
  
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  z języka polskiego zostały 
przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej            
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania             
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  
 Uwzględniają one założenia programu nauczania języka polskiego            
w klasach  IV-VIII szkoły podstawowej -  ,,Między nami” – Gdańskiego 
Wydawnictwa Oświatowego. 
 
 ZASADY OCENIANIA I POPRAWIANIA OCEN – JĘZYK POLSKI 
 
1.Ocenianiu podlegają: 
wypowiedzi ustne; 
wypowiedzi pisemne: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki( z 3 ostatnich 
lekcji, mogą być bez zapowiedzi), dyktanda, testy sprawdzające: czytanie ze 
zrozumieniem, znajomość treści lektur. 
czytanie; 
prace domowe różnego rodzaju; 
praca i aktywność podczas lekcji; 
prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 
twórcze rozwiązywanie problemów. 
praca wykonywana metodą projektu; 
udział w konkursach / zadania dodatkowe 
 
2.Przeprowadzanie  sprawdzianów 
2.1.Terminy prac klasowych i sprawdzianów są znane uczniowi z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien napisać pracę 
pisemną w terminie dodatkowym,  uzgodnionym z nauczycielem. 
2.2. Przed każdą zapowiedzianą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności 
ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli co będzie podlegać ocenianiu. 
W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych 
kryteriów.  
2.3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do 
wglądu uczniom na zajęciach języka polskiego. 
2.4. W terminie do dwóch  tygodni od otrzymania oceny ze sprawdzianu, 
kartkówki, pracy klasowej uczeń może jednorazowo przystąpić do poprawy.  Do 
dziennika wpisywane są dwie oceny. 
Ostateczny termin poprawy wyznacza nauczyciel. 
 
 



 
3. Ocena aktywności/różnego typu zadań  
3.1. Aktywność na zajęciach (gry dydaktyczne, konkursy przeprowadzane 
podczas zajęć, krótka odpowiedź na pytanie nauczyciela, dotyczące tematu 
lekcji, rozstrzygnięcie problemu, praca w grupie, niektóre zadania domowe) 
oceniana jest znakiem plus (+) lub minus (-). Dwadzieścia plusów  powoduje 
ocenę bardzo dobrą (5), pięć  minusów powoduje ocenę niedostateczną. 
3.2.  W ciągu semestru  uczeń może zgłosić trzy  razy nieprzygotowanie             
do lekcji. 
 Za niezgłoszony brak zadania, nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje 
ocenę niedostateczną, niezależnie od liczby wykorzystanych  nieprzygotowań. 
3.3. Nieodrobione zadanie domowe powinien na następną lekcję uzupełnić        
i pokazać nauczycielowi. 
W wypadku nieobecności spowodowanej chorobą wszystkie zaległości powinny 
być uzupełnione w ciągu tygodnia lub terminie wyznaczonym przez nauczyciela( 
dłuższa nieobecność ucznia).   
 
4. Ocenianie bieżące 
W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniowi ustnie lub pisemnie  
informacje o osiągnięciach edukacyjnych, pomagające w uczeniu się, poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy  oraz jak dalej 
powinien się uczyć. Informacje te również mogą pochodzić od innego ucznia    
w postaci oceny koleżeńskiej  lub być wynikiem samooceny. 
 
5.Obowiązki ucznia 
5.1. Uczeń: 
jest dobrze przygotowany do lekcji: ma właściwą książkę, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 
przedmiotowy; 
starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 
zapisuje lekcję, temat, datę na marginesie, prowadzi solidne notatki, wykonuje 
ćwiczenia podczas lekcji, zapisuje polecenia i treść zadań domowych oraz 
sumiennie je wykonuje; 
terminowo czyta zaplanowane lektury i przypomina sobie treść książki przed 
sprawdzianem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
 

 Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych                 
oraz klasyfikacyjnych:  
 Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: 
• pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji          

i w domu;  
• wykazywał się inwencją twórczą  
• chętnie podejmujmował dodatkowe działania z inicjatywy własnej                   

lub nauczyciela 
• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
klasy;  

• wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany 
program;  

• reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, kwalifikując 
się do dalszego etapu.  
 
Stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  
• wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie  o znacznym stopniu 

trudności;  
• wszystkie zadania wykonywał w terminie.  

 
Stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;  
• opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej 

nauce;  
• poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania 

teoretyczne       i praktyczne;  
• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela,a także 

uzupełniał ewentualne braki.  
 
Stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;  
• opanował podstawowe wiadomości i umiejętności z języka polskiego   
• umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według 

poznanego wzorca.  



 
 
Stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:  

• wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym 
zdobywaniu wiedzy z języka polskiego;  

• wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania 
typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.  
 
Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone 
braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego; 

• nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą  
nauczyciela. 

 
 Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego                   
dla poszczególnych klas znajdują się na stronie internetowej Gdańskiego 
Wydawnictwa Oświatowego.  
 

 
 
 


