
Przedmiotowe Zasady Oceniania  

z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 dla klas IV - VIII 

W ocenianiu obowiązują zasady:  

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);  

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen 

cząstkowych;  

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie;  

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość 

uzyskania wszystkich ocen;  

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.  

Ogólne kryteria ocen:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,   

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,   

c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z językiem polskim (np. konkursy przedmiotowe), 

d) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;   

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:   

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,   

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,   

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, cechuje się 

precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią  do  wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych;   

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:   

a) nie opanował wszystkich wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach 

nietypowych z pomocą nauczyciela,   

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się 

klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne usterki stylistyczne;   

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:   

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne między treściami,   

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,   

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała spójność i klarowność wypowiedzi;   

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:   

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione 

bez rozumienia związków i uogólnień,   

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania 

zjawisk,   

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formułowaniu myśli,   

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy,   

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,   



c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.   

Obszary aktywności 

Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące obszary aktywności uczniów:   

1) prace pisemne:   

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony 

przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,   

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być  niezapowiedziana,   

d) zadania domowe;   

2) wypowiedzi ustne:   

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,   

3) projekty grupowe, prezentacje, 

4)  aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach.  

Tryb oceniania:  

  Uczeń ma obowiązek przygotowywania się z trzech ostatnich lekcji oraz odrabiania zadań domowych. Na zajęcia przynosi 

zeszyt, podręcznik i ćwiczenie.  

  Ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu i testu uczeń może jednokrotnie poprawić, niezależnie od uzyskanej oceny.  

  Jeśli uczeń w wyniku nieobecności nie pisał pracy klasowej, testu, sprawdzianu, ma możliwość napisania pracy w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

  Jeśli uczeń nie skorzysta z możliwości napisania pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nauczyciel może sprawdzić 

wiadomości zawarte w pracy klasowej, sprawdzianie i teście na pierwszej lekcji po upływie uzgodnionego terminu.  

  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w półroczu (zgłasza tylko na początku lekcji). Nie dotyczy to 

długoterminowych prac domowych, recytacji, prezentacji / referatów, wypowiedzi pisemnych, lekcji powtórzeniowych.  

  Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia opinię bądź orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Jednak nie 

zwalnia ona ucznia z konieczności aktywnego udziału w zajęciach, prowadzenia zeszytu, pisania kartkówek i sprawdzianów, 

samodzielnej pracy w domu.  

SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

Każdej ocenie przypisana jest waga (0, 1, 2 lub 3) za poszczególne formy aktywności: 

Formy aktywności Waga 

Sprawdzian, konkursy przedmiotowe, szkolne, międzyszkolne, zawody sportowe 3 

Poprawa sprawdzianu 3 

Kartkówka, odpowiedź ustna, aktywność na lekcji 2 

Praca na lekcji, zadanie domowe, aktywność na lekcji, projekty, praca w grupach  1 

Diagnozy, testy kompetencji 0 

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 26% możliwych do uzyskania punktów - 1 

26% - 29% - 1+ 

30% - 35% - 2- 

36% - 43% - 2 

44% - 49% - 2+ 

50% -57% - 3- 



58% - 66% - 3 

67% - 74% - 3+ 

75% - 78% - 4- 

79% - 82% - 4 

83% - 89% - 4+ 

90% - 92% - 5- 

93% - 95% - 5 

96% - 97% - 5+ 

98% -99% - 6-  

100% - 6 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania, nauczyciel może dostosować pracę 

pisemną do możliwości uczniów lub stosować następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 17% możliwych do uzyskania punktów – 1 

18% - 19% - 1+ 

20% - 26% - 2- 

27% - 33% - 2 

34% - 39% - 2+ 

40% - 44% - 3- 

45% - 49% - 3 

50% - 54% - 3+ 

55% - 60% - 4- 

61% - 65% - 4 

66% - 70% - 4+ 

71% - 76% - 5- 

77% - 83% - 5 

84% - 89% - 5+ 

90% - 95% - 6-  

96% - 100% - 6 

 

 

SPOSOBY OCENIANIA 

1) stopniem / pochwałą / oceną opisową; 

2) uczeń może otrzymać ocenę kształtującą (tj. opisową, która nie jest wpisywana do dziennika)  

albo sumującą – w postaci oceny zapisanej w dzienniku. 
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