
Punkty b, c, d i e - uczeń 
otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą, jeśli kryteria oceny 
nie przewidują oceny 

celującej 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

JĘZYK POLSKI  

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

1. Przygotowanie ucznia do lekcji języka polskiego - niezbędne na każdych zajęciach są: podręcznik, 

(ćwiczenia), zeszyt przedmiotowy w szeroką linię (co najmniej 32 kartkowy), przybory do pisania: 

długopis lub pióro, kolorowe kredki lub pisaki, ołówek, gumka, klej. 

2. Uczeń powinien mieć zawsze odrobione pisemne zadanie domowe oraz ustne zadanie domowe – 

przygotowanie z trzech ostatnich lekcji. 

3. Po nieobecności uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia do uzupełnienia zaległości.  

4. Uczeń otrzymuje oceny za: 

a. prace klasowe, sprawdziany - uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeżeli otrzyma 100% 
pkt. lub w pracy pisemnej w sposób wyczerpujący i kreatywny ujmuje temat  
oraz zapisuje ją bez rażących błędów, 

b. sprawdziany (kartkówki)    
odpowiedzi ustne, 

c. zadania domowe,                  , 
d. aktywność na lekcjach, 
e. wypowiedzi ustne przygotowane w domu 

lub w klasie. 
5. Ocenę celującą na koniec semestru/roku otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował  

materiał z podstawy programowej lub jest laureatem konkursów szkolnych i pozaszkolnych, które 

potwierdzają doskonałą znajomość całości podstawy programowej. 

6. Kartkówki, czyli materiał obejmujący 3 ostatnie lekcje, nie muszą być zapowiadane i nie mogą 

być przez ucznia poprawiane. 

7. Prace klasowe – całogodzinne prace pisemne w postaci wypracowań, testów lub sprawdzianów, 

z większych partii materiału, są zapowiadane  z wyprzedzeniem 1 tygodnia. 

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie ustalonym z nauczycielem. 

9. Każdą pracę klasową i sprawdzian, napisane na ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną, 

można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania 

informacji  o  ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz, brane są pod uwagę obie oceny. Testy 

sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem i dyktanda nie mogą być poprawiane. 

10. Uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć (tj. brak zadania domowego, brak podręcznika, 

zeszytu, ćwiczeń) przed rozpoczęciem lekcji – pierwsze bez konsekwencji. Każde kolejne 

nieprzygotowanie odnotowane jest w dzienniku jako minus (-). Trzy minusy zamieniają się w 

ocenę niedostateczną. 

11. Za nieterminowe oddawanie wypracowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą 

zobowiązany jest poprawić w ciągu dwóch tygodni. Po tym terminie zaległą pracę uczeń pisze w 

klasie. 

12. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na 

lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, 

aktywną pracę w grupach. 

13. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

14. Uczeń pracuje w domu ze słownikiem ortograficznym – samodzielnie sprawdza pisownię 

wyrazów trudnych, poprawia błędy, utrwala poznane zasady ortograficzne (szczególnie – 

dotyczące pisowni wyrazów z ó,u,rz,ż,ch,h; pisowni nie z rzeczownikami, czasownikami, 

przymiotnikami oraz pisowni wielką literą nazw własnych). Trzy błędy ort. w pracy domowej  

ucznia  w zakresie wskazanych zasad powodują obniżenie oceny o jeden stopień.  

15. W pracy pisemnej  należy pamiętać o: ciekawym i barwnym pisaniu na temat (realizacje tematu}, 

właściwej formie pracy  (np.: list,  opowiadanie, opis), poprawności językowej (jęz.), poprawności  

ortograficznej (ort.), poprawności interpunkcyjnej (int.), akapitach (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie). 

16. Uczeń dba o estetykę prac, zeszytu, podręcznika. 

17. Oceny i uwagi nauczyciela powinny być podpisane przez Rodzica. 


