
Przedmiotowy system oceniania z języka 
polskiego 

I Przedmiot oceny: 
-prace klasowe, 
-kartkówki, 
-dyktanda, 
-odpowiedzi ustne, 
-recytacja, 
-czytanie, 
-praca domowa, 
-prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 
-aktywność. 
- systematyczność odrabiania lekcji, 
II Zasady oceniania 
1. Prace klasowe: 
a. wypracowania pisemne 
-obejmują formy wypowiedzi przewidziane w materiale 
nauczania, 
-trwają min.1 godzinę lekcyjną, 
-oceniane są wg kryteriów: poprawność pod względem tematu, 
formy, stylu, ortografii i interpunkcji, 
-powinny zawierać krótkie uzasadnienie oceny, 
-w roku szkolnym ocenia się min. cztery wypracowania klasowe, 
b. sprawdziany w formie testu 
-z nauki o języku, ze znajomości lektury, z czytania ze 
zrozumieniem, itp. 
-trwają 1 godzinę lekcyjną, 
-oceniane są w systemie punktowym, przeliczanym na ocenę, 
-w semestrze oceniane są min. dwa sprawdziany, 
*Prace klasowe (wymagające powtórzenia wiadomości) 
zapowiadane są tydzień wcześniej. Nauczyciel podaje zakres 
materiału oraz powtarza go z uczniami. 
*Prace klasowe są obowiązkowe. W wypadku nieobecności 
usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian lub 
otrzymuje ocenę niedostateczną. Formę i czas ustala nauczyciel. 
Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić 
w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. 
2.Kartkówki: 
-pisemne sprawdzenie wiadomości z zakresu co najwyżej trzech 
ostatnich lekcji,  
- pisemne sprawdzenie stopnia opanowania różnych form 
wypowiedzi pisemnych ( min. 3 w semestrze) 
-trwają ok.15 minut, 
-są obowiązkowe i nie wymagają zapowiedzi, 
-oceniane są w systemie punktowym, przeliczanym na ocenę, 
-oceny z kartkówek nie mogą być poprawiane. 
 3.Dyktanda: 
-pisane są ze słuchu lub mają formę testu do uzupełnienia, 
-oceniane są  wg kryteriów: 
0 bł. –cel. (6) 
1 bł. –bdb. (5) 
2 bł. –db. (4) 
3 bł. – dst. (3) 
4 bł. –dop. (2) 
5 bł. –ndst. (1) 
-w semestrze oceniane są min. dwa dyktanda. 
4.Odpowiedzi ustne: 
-obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, 
-mogą przybierać różne formy: opowiadania, opisu , 
sprawozdania, wypowiedzi z zakresu nauki o języku, kształcenia 
literackiego i kulturalnego, 
-oceniane są: samodzielność, wyczerpanie tematu, .rzeczowość, 
trafność formułowania sądów, poprawność językowa, 
słownictwo. 
5.Recytacja i inscenizacja: 
-oceniane jest pamięciowe opanowanie utworu poetyckiego lub 
fragmentu prozy, odpowiednia intonacja, interpretacja, akcent i 
wyrazistość recytowanego utworu, 
-czas przygotowania recytacji – tydzień. 
6.Czytanie: 
-podczas oceniania brana jest pod uwagę płynność , wyrazistość 
i poprawność czytanego utworu. 
7. Prace domowe: 

- mają formę prac pisemnych lub ustnych ćwiczeń językowych, 
ortograficznych lub gramatycznych wykonywanych  
samodzielnie w domu, 
-prace domowe w formie wypracowania oceniane są co najmniej 
dwa razy w semestrze, 
-jeśli uczeń nie odrobi pracy domowej  w terminie ustalonym, 
przez nauczyciela, otrzymuje notę „1”  w kategorii 
„systematyczność odrabiania lekcji”,(cztery takie noty = ocena 
niedostateczna, ich brak - ocena bardzo dobra) 
-uczeń raz w semestrze może zgłosić nauczycielowi 
nieprzygotowanie do zajęć( zasada nie dotyczy prac domowych 
w formie wypracowania) . 
8. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 
- może być oceniany raz w semestrze 
9.Formy aktywności 
-aktywne uczestnictwo w lekcji (udzielanie odpowiedzi, udział 
w dyskusji, uzasadnianie sądów, wykonywanie ćwiczeń, itp.), 
-przygotowanie gazetek tematycznych, pomocy dydaktycznych, 
referatów, itp. 
-udział w konkursach przedmiotowych, ortograficznych, 
czytelniczych, itp. 
-prezentacja(np. własnych zainteresowań czytelniczych),  
- praca w grupie, itp. 
- systematyczność odrabiania lekcji, 
III Kryteria oceniania 
a. Ocenianie prowadzone jest systematycznie, równomiernie 

rozłożone na cały okres nauki. 
b.  Poziom opanowania przez  ucznia wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania języka polskiego ocenia 
się w stopniach szkolnych od 6 do 1. 

c. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na cząstkowe, 
okresowe, roczne.  

IV Kryteria wystawiania ocen 
1. Oceny cząstkowe wystawiane są na bieżąco. 
2. Aktywność może być również oceniana w formie plusów i 

minusów( 4 plusy – cel. 4 minusy – ndst.) 
3. Ocena semestralna jest średnią ważoną wszystkich not 

otrzymanych z poszczególnych form wypowiedzi ustnych i 
pisemnych, prac domowych, prowadzenia zeszytu oraz 
aktywności. 

4. Średnie noty przeliczane są na punkty według tabeli: 
 
przedmiot oceny otrzymana 

ocena 
Przelicznik(waga) 

· prace klasowe  x 4 
· kartkówki  x 3 
· odpowiedzi ustne 
· recytacja 
· aktywność 
· pr. zeszytu 
· systematyczność 

odrabiania lekcji, 

 x 2 

· dyktanda 
· czytanie 
· praca domowa 

 

  
x 1 

Uczeń otrzymuje  na semestr ocenę dopuszczającą, gdy średnia ważona 

wynosi min. 1,8! 
5. Ocena końcowo roczna jest średnią arytmetyczną średnich 

ważonych z I i II semestru.   
6. Ostateczną decyzję, przy wystawianiu oceny semestralnej i 

rocznej,  podejmuje nauczyciel, biorąc pod uwagę nie tylko 
średnią ważoną, ale również wkład pracy i zaangażowanie 
ucznia.  

V Sposoby gromadzenia informacji: 
-zeszyt do prac klasowych i dyktand przechowywany przez 
nauczyciela do końca roku szkolnego 
-sprawdziany przechowywane do końca roku szkolnego 
- kartkówki wklejane do zeszytu 
VI sposoby przekazywania informacji: 
-oceny z odpowiedzi ustnych, recytacji, form aktywności mogą 
być  wpisywane są do zeszytu przedmiotowego 


