
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

w klasach 4 - 8 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania zostały skonstruowane w oparciu o następujące 

dokumenty: 

 

1. Statut Szkoły 

2. Podstawę programową  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

4. Program nauczania  

 

 

II. Zasady ogólne: 

 

1. Obowiązują dwa tryby nauczania: tryb stacjonarny oraz tryb zdalny. 

2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego, określonych w podstawie 

programowej i wynikających z realizowanego programu nauczania. 

3. Prace pisemne oraz sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Kartkówka niezapowiedziana obejmuje materiał z 2-3 ostatnich lekcji lub ze 

znajomości lektury. Zapowiedziana obejmuje materiał ustalony z nauczycielem.  

 

III. Przedmiotem oceny są: 

 

Umiejętności, nabywana wiedza, zaangażowanie w prowadzone zajęcia oraz postępy 

uczniów.   

 

 

IV. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

 

Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów: 

 1) prace pisemne: a) sprawdzian/praca klasowa, 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, 

czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

lekcji, może być niezapowiedziana; c) referaty;  

2) wypowiedzi ustne: a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji; b) wystąpienia 

(prezentacje); c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne;  

4) projekty grupowe;  

5) wyniki pracy w grupach;  

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, prezentacje 

Power Point, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,  



8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu itp.). 

 

 

V. Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności: 

 

Kryteria oceniania są umieszczone w „Ogólnych kryteriach oceniania” dla każdego 

etapu edukacyjnego oddzielnie. Mogą być udostępnione przez nauczyciela na prośbę 

ucznia lub rodzica.  

 

VI. Skala i waga ocen. 

 

1) 0 - 34 % - niedostateczny;  

2) 35 - 44 % - dopuszczający;  

3) 45-49% - dopuszczający plus; 

4) 50-52% - dostateczny minus;  

5) 53 - 61% - dostateczny;  

6) 62-67% - dostateczny plus;  

7) 68-70% - dobry minus; 

8) 71-81% - dobry;  

9) 82-86% - dobry plus;  

10) 87-89% - bardzo dobry minus; 

11) 90-96% bardzo dobry; 

12) 97-99 % - bardzo dobry plus;  

13) 100% - celujący. 

 

 

 

 Waga 3 - sprawdziany, prace klasowe itp. 

 Waga 2 – kartkówki, wejściówki z lektur, projekty, prace długoterminowe, testy 

czytania ze zrozumieniem, recytacja itp. 

 Waga 1 – aktywność na lekcjach, praca w grupach, czytanie itp. 

 

 

VII. Ocena śródroczna i roczna. 

 

Ocena półroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ze zdobytych 

ocen cząstkowych. 

 

 

VIII. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny ustala nauczyciel, który 

rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie w zależności od jego ocen bieżących, 

frekwencji, systematycznego zaangażowania i aktywności na zajęciach. Warunkiem 

uzyskania wyższej oceny niż przewidywana jest zrealizowanie zadań ustalonych z 

nauczycielem, po uprzedniej analizie efektów pracy ucznia w danym semestrze lub roku 

szkolnym. 



 

IX. Kryteria oceniania w stosunku do uczniów z dysfunkcjami. 

 

Formy sprawdzania i oceniania są dostosowywane do zaleceń zawartych w orzeczeniu 

lub opinii z Poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

X. Zasady uzupełnienia braków i poprawy ocen. 

 

1. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do wszystkich zapowiedzianych prac pisemnych w 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W przypadku nieobecności uczeń ma 

obowiązek napisać lub poprawić pracę w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

Jeżeli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku otrzyma ocenę niedostateczną.  

2. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną. Po otrzymaniu słabej oceny (2 

lub 3) ze sprawdzianu lub pracy klasowej uczeń ma prawo do poprawy.  

3. W zeszycie nie powinno być braków wynikających z nieobecności. Uczeń ma 

obowiązek uzupełnić brakujące lekcje i zadania domowe do trzech dni po przyjściu do 

szkoły 

 

 

II. Nieprzygotowanie do lekcji: 

 

Uczeń w półroczu może być dwa razy nieprzygotowany (brak zeszytu, brak 

podręczników, brak zadania domowego, materiałów do lekcji) co zgłasza przed 

rozpoczęciem lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje wpisem uwagi 

negatywnej z zachowania.  

 

Uczeń w półroczu może dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie z ostatniej lekcji. W 

przypadku wykorzystania też puli, uczeń może być pytany oraz musi podejść do 

niezapowiedzianej kartkówki. 

 

 

III. Zasady oceniania obowiązujące w okresie zdalnego nauczania: 

 

W przypadku nauczania zdalnego obowiązują takie same zasady, jak podczas nauczania 

stacjonarnego.  

 

 

IV. Inne: 

1. Praca na lekcji (tzw. aktywność) może być oceniania plusami, minusami lub oceną 

(+++++ = 6 ---- =1) 

2. Zadania dodatkowe (tzw. „dla chętnych”) będą oceniane tylko pozytywnie, ale w 

zależności od stopnia trudności mogą przybierać następującą wartość: „+” lub 4, 5, 

6 (waga 1). 

3. Każdy uczeń jest zobowiązany do terminowego czytania lektur.   

4. Dłuższe formy wypowiedzi pisemne oceniane będą stopniem oraz komentarzem; 

pozostałe formy sprawdzające wiedzę będą oceniane stopniem. 

5. Uczeń, który splagiatuje pracę lub jej fragment otrzyma ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy oraz uwagę negatywną z zachowania.  



6. Jeżeli uczeń podczas sprawdzianów lub kartkówek pracuje niesamodzielnie 

(ściąga), nauczyciel wpisuje uwagę negatywną z zachowania, a uczeń ma 

obowiązek podejść do pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

 

 


