
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

. 

 

Kryteria oceniania na lekcjach języka polskiego kl. IV- VIII: 
 

1) kontroli i ocenie podlega: 

a) bieżące przygotowanie ucznia do lekcji: odpowiedzi ustne, kartkówki, odrabianie zadań 
domowych (pisemnych i ustnych), 

b) prace kontrolne (sprawdziany, testy, dyktanda, prace klasowe) zapowiadane są z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane zgodnie z wo, 

c) umiejętność czytania ze zrozumieniem, 
d) znajomość lektur (przed omówieniem sprawdzenie znajomości lektury w formie ustnej 

lub pisemnej), 

e) praca na lekcjach (w tym praca w grupie, np. realizacja projektów), 
f) systematyczne przynoszenie pomocy potrzebnych podczas lekcji: zeszyt przedmiotowy, 

zeszyt ćwiczeń, podręczniki – za ich brak uczeń otrzymuje minusy, 

g) recytacja poezji i prozy (zapowiedziana  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem), 

h) aktywność ucznia na lekcji – system plusów i minusów: za 8 plusów ocena celująca, za 4 
minusy niedostateczna. Uczeń otrzymuje również minusy za brak zadania domowego 

(dwa razy w semestrze może skorzystać z nieprzygotowania); 

2) uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z j. polskiego (ma na to nie więcej niż 2 
tygodnie – dokładny termin ustala z nauczycielem);uczeń obowiązkowo poprawia ocenę 

niedostateczną z pracy kontrolnej (w ciągu tygodnia od otrzymania oceny niedostatecznej); 

3) uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić brakujące notatki, napisać zaległe prace kontrolne, 
termin uzgadnia z nauczycielem; 

4) uczeń jest zobowiązany przynosić terminowo dłuższe prace pisemne na ocenę;  

niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną; 

 
5) opis wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie: 

 

a) stopień celujący oznacza, że uczeń: 
- posiada wiedzę i umiejętności potwierdzające doskonałe opanowanie materiału 

określonego programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

-twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
-odnosi sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

 

b) stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń: 
-opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie określonym programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

- samodzielnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
-potrafi zastosować wiedzę do rozwiązania złożonych zadań i problemów, 

 

c) stopień dobry oznacza, że uczeń: 

-opanował nie w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania dla 
danej klasy, ale opanował je w stopniu wykraczającym wymagania z zakresu podstawy 

programowej, 

-potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania i problemy, 
 

 

 



d) stopień dostateczny oznacza, że uczeń: 

-opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie 

programowej, 
-potrafi wykonać typowe zadania o średnim stopniu złożoności, 

 

e) stopień dopuszczający oznacza, że uczeń: 
-opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w sposób 

niepełny, 

- rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 

f) stopień niedostateczny oznacza, że uczeń: 

-nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej, 

co uniemożliwia mu kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu. 


