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JĘZYK POLSKI 
 
Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o Wewnątrzszkolny System 
Oceniania oraz założenia oceniania dostosowane do programu i podręczników GWO. 

 
 

PRZEDMIOTEM OCENY SĄ: 
 

1) Wiadomości: 

Uczeń: 

a)  pamięta i objaśnia: pojęcia, procesy językowe, określenia, definicje; 

b) rozumie: pojęcia, istotę zjawisk językowych, zależności zachodzące  między nimi, terminy 

teoretyczno – literackie, schematy; 

c)  zna lektury  i teksty wymagane podstawą programową; 
 

2) Umiejętności: 

a) potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego i tekstu kultury; 

b) dostrzega zależności między omawianymi tekstami, wskazuje analogie i aluzje ; 

c) potrafi objaśniać procesy językowe; 

d) wykorzystuje wiadomości nauki o języku w praktyce; 

e) posługuje się poznanymi formami wypowiedzi i potrafi wskazać ich charakterystyczne cechy; 

f) umie określić rodzaj i gatunek literacki utworu; 

g) sprawnie posługuje się językiem w mowie i w piśmie; 

 

Uczeń: 

- poszukuje i gromadzi informacje; 

- korzysta z podręczników, słowników, opracowań i innej literatury; 

- bada i analizuje procesy językowe , zjawiska literackie i teksty kultury; 

- kształci umiejętności i kompetencje językowe przydatne w życiu; 

- posługuje się słownikami, encyklopediami, utworami literackimi; 

- wyjaśnia i formułuje opinie o dziełach kultury; 

- sporządza wykresy;  

- samodzielnie wyodrębnia cechy gatunkowe i rodzajowe utworów literackich; 

- uogólnia, porównuje i wyciąga wnioski z rozmaitych zadań praktycznych i teoretycznych; 

- samodzielnie dostrzega związki i zależności zachodzące w literaturze i języku; 
 
 

3) Postawy: 
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a) przygotowanie do zajęć; 

b) własna inicjatywa i podejmowanie zadań twórczych; 

c) umiejętność współpracy w grupie; 

d) aktywność na zajęciach; 
 
 

DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.  

1.Uczniowie, którzy uzyskali opinię Poradni Psychologiczno-pedagogicznej o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.) traktowani są 
indywidualnie i oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

2. Obowiązkiem nauczyciela jest jak najlepsze dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia do jego 
możliwości i potrzeb edukacyjnych oraz psychofizycznych. 

3. 3. Uczniowie ze stwierdzoną dysfunkcją wymagają w szczególności wzmacniania poczucia 
własnej wartości, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększania motywacji do nauki. 
Dostosowanie obejmuje następujące obszary: warunki procesu dydaktycznego, warunki dotyczące 
sprawdzania wiedzy i umiejętności, zewnętrzną organizację nauczania. Specyficzne trudności w 
uczeniu się (np. dysleksje, dysgrafia, dysortografia):  

• Dysgrafia: Dostosowanie wymagań w odniesieniu do formy tekstu. W przypadku, gdy 
nauczyciel ma trudności w odczytaniu pracy może poprosić ucznia o przeczytaniu fragmentu testu 
lub odpytać go ustnie z danego materiału. Może prosić ucznia o pisanie drukowanymi literami lub 
pisanie prac przy użyciu komputera. Ocenie nie podlega czytelność, estetyka prac tylko ich 
wartość merytoryczna. 

• Dysleksja: Dostosowanie wymagań wiąże się z wydłużeniem czasu na prace pisemne na 
sprawdzianie o 5-10 minut (w zależności od rodzaju pracy). Nauczyciel sprawdza, czy polecenia 
szczególnie na sprawdzanie, zostały przez ucznia dobrze zrozumiane. Zaleca się polecenia krótkie 
i proste. Podczas odpowiedzi ustnych nauczyciel może zadawać pytania naprowadzające lub 
pomocnicze. W razie potrzeby można podzielić materiał na części. W pracach pisemnych ocenie 
nie podlegają błędy ortograficzne. Pisanie prac pisemnych może odbywać się ze słownikiem 
ortograficznym. Przed wezwaniem ucznia do odpowiedzi nauczyciel daje czas na powtórzenie 
materiału i skoncentrowanie się. W razie potrzeby czas pracy jest wydłużany oraz zwiększa się 
czas na opanowanie danego słownictwa. Preferuje się nauczanie polisensoryczne. 

• Uczeń z zaburzeniami funkcji słuchowo-językowych (np. słabosłyszący): - nauczyciel 
zapewnienia dobrą akustykę, w razie potrzeby zamyka okna - sadza ucznia w pierwszej ławce - 
nauczyciel powinien znajdować się blisko ucznia, gdy przekazuje informację słowną - wydłuża 
czas na udzielenie odpowiedzi (np. w przypadku ucznia jąkającego się) oraz na uczenie się 
nowego słownictwa - sprawdza czy uczeń dobrze zrozumiał treść polecenia, w razie potrzeby 
nauczyciel udziela dodatkowych wskazówek - zwiększa metody wykorzystujące zmysł wzroku – 
pomoce wizualne (historyjki obrazkowe, ilustracje) 

• Uczeń z zaburzeniami funkcji wzrokowo-przestrzennych (np. słabowidzący): - posadzenie 
ucznia w pierwszej ławce, zapewnienie właściwego oświetlenia - wydłużony czas na 
sprawdzianach i na wykonanie określonych zadań na lekcji, a także na opanowanie nowego 
materiału - materiał, który sprawia uczniowi trudność jest dzielony na mniejsze części - częste 
korzystanie z materiałów audio - dostarczenie tekstów drukowanych w wersji powiększonej - 



3  

stawianie pytań typu „co widzisz?”, żeby sprawdzić czy należy pomóc uczniowi we właściwej 
interpretacji materiału 

• Uczniowie z chorobami przewlekłymi lub uczniowie, którzy doznali sytuacji kryzysowych, 
traumatycznych: - dostosowanie tempa zajęć, zadania domowe dopasowane do możliwości ucznia 
związanych z sytuacją zdrowotną - w razie potrzeby wydłużenie terminu związanego z poprawą 
sprawdzianów, wyznaczanie indywidualnego terminu - możliwość wydłużenia czasu 
przeznaczonego na pisanie sprawdzianu lub odpowiedź ustną - jeśli zajdzie taka potrzeba 
nauczyciel udziela pomocy, wyjaśnień, motywuje do pracy - szczególny nacisk kładzie się na 
wsparcie emocjonalne.  

• Uczniowie nadpobudliwi (np. ADHD) i zespół Aspergera: - nauczyciel stosuje polecenia krótkie 
używając zdecydowanego tonu - wyznacza jasne cele i dzieli materiał na mniejsze partie – 
eliminuje bodźce rozpraszające z otoczenia - używa jednoznacznego języka, wyjaśnia metafory, 
wyrazy wieloznaczne. 

• Praca z uczniem zdolnym: - nauczyciel poszerza materiał prezentowany na zajęciach - motywuje 
do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach - przydziela uczniom zdolnym trudniejsze zadania 
podczas pracy grupowej, indywidualnej - daje możliwość wyboru zadań i prac dodatkowych.  
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KRYTERIA OCEN NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

§ spełnia kryteria oceny bardzo dobrej; 

§ posiada wiedzę wykraczającą poza program nauczania w danej klasie; 

§ osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

§ rozwiązuje problemy samodzielnie w sposób twórczy; 

§ kojarzy i łączy wiadomości z różnych dziedzin; 

§ samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; 

§ wykonuje zadania dodatkowe; 

§ korzysta z nowości technologii informacyjnej; 
 
 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

§ opanował zakres wiadomości i umiejętności określony kryteriami oceny bardzo dobrej; 

§ samodzielnie rozwiązuje  zadania  i  problemy  w  sposób  twórczy  w  sytuacjach  trudnych 

i nietypowych; 

§ potrafi   efektywnie   zaplanować   pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje; 

§ właściwie interpretuje fakty; 

§ potrafi zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; 
 

§ jest aktywny na zajęciach; 
 
 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

§ opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dobrej; 

§ widoczne jest u ucznia zrozumienie tematów, potrafi wyciągać wnioski; 

§ jest aktywny na lekcjach, systematycznie odrabia prace domowe; 

§ potrafi pracować w grupie (zarówno jako lider, jak i partner), podejmować wnioski, 

różnicować ważność informacji; 

§ dzieli się wiedzą z innymi; 

§ rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi; 

§ wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

§ wykazał się dobrą umiejętnością korzystania ze środków dydaktycznych; 
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Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

§ opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej; 

§ wykazał się słabym zrozumieniem tematów; 

§ rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

§ jest, w miarę swoich możliwości, aktywny na zajęciach; 

§ potrafi współpracować w grupie, objaśnić niektóre wyniki pracy logicznie, podjąć decyzję, 

jaką przyjąć postawę; 

§ wykazał się ograniczoną umiejętnością korzystania ze środków dydaktycznych; 
 
 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

§ opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dopuszczającej; 

§ wykazał bardzo słabe  zrozumienie  tematów, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone  

w sposób prosty i jednoznaczny; 

§ rozwiązuje bardzo  proste  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  przy  pomocy  nauczyciela 

lub kolegów; 

§ pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji; 

§ współpracuje w grupie, potrafi dostosować się do decyzji grupy; 
 
 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

§ nie opanował materiału nauczania, posiada tak duże braki w wiadomościach 

i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy; 

§ nie potrafi rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności; 

§ nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; 

§ nie wykazał najmniejszej aktywności na zajęciach; 
 
 
 

Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów.  Informacje  te  są  umieszczone  na  tablicy  w  pracowni  oraz  

na stronie internetowej szkoły. 
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Oceny są jawne zarówno  dla ucznia,  jak  i jego  rodziców. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, 

kartkówki  i wypracowania uczniowie i rodzice otrzymują do domu w celu omówienia i poprawy. 

Uczniowie, którzy otrzymali z pracy klasowej i kartkówki ocenę niedostateczną mają 

obowiązek poprawienia tej pracy w ciągu tygodnia, umawiając się indywidualnie na poprawę 

z nauczycielem. Po tym czasie tracą prawo do poprawy. Jeśli uczeń był nieobecny na 

jakiejkolwiek formie sprawdzenia wiedzy (sprawdzian, kartkówka, praca długoterminowa – 

wypracowanie, recytacja) powinien on w ciągu tygodnia indywidualnie umówić się  z 

nauczycielem na zaliczenie tej partii materiału. (W przypadku dłuższej absencji, czas ten 

zostaje proporcjonalnie wydłużony). Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 
FORMY SPRAWDZANIA POSZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ 

 
1. Prace klasowe (sprawdziany) 

2. Kartkówki 

3. Prace domowe 

4. Odpowiedzi ustne, zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji 

5. Prace w grupie 

6. Prace dodatkowe 

7. Aktywność na lekcji 

8. Prowadzenie zeszytu 
 
1. Prace klasowe (Sprawdziany) 

§  Sprawdzian zapowiadany   jest    przynajmniej    z    tygodniowym    wyprzedzeniem,    a    

informacja  o nim jest odnotowana w dzienniku. Sprawdzian poprzedzony jest 

powtórzeniem materiału. Uczniowie są informowani o  zakresie  materiału.  Na  

sprawdzianie  uczniowie są zapoznawani z  punktacją  za  każde  zadanie.  Uczeń nie może 

zgłosić nieprzygotowania do sprawdzianu z uwagi na fakt, iż został on zapowiedziany z 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

§ Ocena wyrażona jest stopniem według podanych niżej zasad: 

0 – 30% maksymalnej liczby punktów – ocena niedostateczna; 
31% -50% maksymalnej liczby punktów – ocena dopuszczająca; 
51% -75% maksymalnej liczby punktów – ocena dostateczna; 
76% -90% maksymalnej liczby punktów – ocena dobra; 
91% -100% maksymalnej liczby punktów – ocena bardzo dobra; 
Powyżej 100% - ocena celująca 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który rozwiązał dodatkowe zadanie. Zadanie dodatkowe 
może wykraczać poza realizowany program. 



7  

§ Prace klasowe i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn 

usprawiedliwionych,  musi ją napisać w ciągu  tygodnia (przy nieobecności krótszej niż dwa 

tygodnie) lub miesiąca (przy nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie) od momentu powrotu 

do szkoły. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn nieuzasadnionych powinien 

napisać ją w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku  unikania przez ucznia 

sprawdzenia poziomu jego  wiedzy (praca klasowa lub kartkówka) wystawiana jest ocena 

niedostateczna  z tej formy sprawdzenia wiedzy. 

§ Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają 

się. Gdy praca klasowa nie zostanie poprawiona, to druga ocena niedostateczna nie jest 

wpisywana do dziennika. Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, a ocena  

pierwotna  zachowuje  ważność.  Na  poprawie  sprawdzianu  uczeń   nie otrzymuje zadania 

dodatkowego na ocenę celującą. 

 
2. Kartkówki 

Kartkówki mogą obejmować maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji i nie  są zapowiadane 

przez nauczyciela. Kartkówki  podlegają poprawie zgodnie z zasadami  obowiązującymi 

podczas sprawdzianu i takie same też obowiązują w odniesieniu do nich zasady pisania w 

przypadku nieobecności ucznia. Kartkówki nie muszą zawierać zadania dodatkowego na ocenę 

celującą. 

 
3. Prace domowe 

Przy ocenie prac domowych brane są pod uwagę następujące czynniki: 

§ zgodność z tematem pracy, stopień wyczerpania tematu, oryginalność jego ujęcia; 

§ znajomość tematu, znajomość opisywanych zagadnień; 

§ poprawność pracy pod względem rzeczowym ; 

§ wzbogacenie pracy w dodatkowe informacje; 

§ strona językowa pracy; 

§ umiejętność samodzielnego myślenia, wnioskowania, uogólniania. 
 
 
 
 
 Prace domowe, za które uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, muszą zostać poprawione w ciągu 
tygodnia od momentu otrzymania tej oceny. Inne oceny nie podlegają poprawie.
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4. Odpowiedzi ustne 

§ Odpowiedzi ustne mogą obejmować wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech tematów 

lekcyjnych. Przy ocenie odpowiedzi ustnej brane są pod uwagę następujące czynniki: 

- znajomość i zrozumienie omawianych zagadnień; 

- samodzielność odpowiedzi; 

- płynność i spójność odpowiedzi; 

- poprawność odpowiedzi pod względem rzeczowym i językowym, kultura języka; 

§ Uczeń może także otrzymać  ocenę  za  wielokrotny  i  wartościowy  merytorycznie  udział 

w dyskusji dydaktycznej na lekcji i pracę na zajęciach. 

§ Odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie. 
 
 
5. Prace w zespole 

Przy ocenie pracy zespołowej brane są pod uwagę następujące czynniki: 

§ planowanie i organizacja pracy grupy; 

§ zaangażowanie i współdziałanie członków grupy; 

§ wywiązywanie się z powierzonych zadań; 

§ sposób rozwiązywania problemu; 

§ forma prezentacji pracy; 
 
 
6. Prace dodatkowe 

§ wykonanie i przyniesienie pomocy do pracowni (np. plansze, albumy, plakaty itp.); 

§ wykonanie prac pisemnych, np. referaty (ocena zgodna z kryteriami oceniania prac 

domowych); 

§ prace długoterminowe np.  albumy, plakaty i udział w uroczystości szkolnej; 
 
 
7. Aktywność na lekcji 

§ Aktywność uczniów na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za  pięć „plusów” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Plus może uczeń otrzymać także za pracę domową o 

małym stopniu trudności, pracę zespołu na lekcji, przygotowanie drobnych prac 

dodatkowych czy pracę na zajęciach. 

§ Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń 

musi zgłosić na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych 

długoterminowych form sprawdzania wiadomości (sprawdzianów, wypracowań, 

recytacji). 
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§ Za nieprzygotowanie do lekcji – jeśli uczeń nie ma pracy domowej, zeszytu z pracą 

domową lub nie nauczył  się  ostatnich  tematów  otrzymuje  „minus”.  Dopuszczalne są 

trzy minusy w semestrze. Każdy kolejny minus skutkuje oceną niedostateczną dla ucznia. 

§ Uczeń może także otrzymać minus za brak  współpracy  w  zespole,  unikanie  pracy  na  

lekcji, nieuważanie na zajęciach.   Dopuszczalne  są  trzy  minusy  w semestrze. Czwarty 

minus skutkuje oceną niedostateczną. 

§ W pierwszym dniu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (min. tygodniowej) 

spowodowanej  chorobą  lub  innymi  wydarzeniami   losowymi,   uczeń   jest   zwolniony 

ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi. Nie otrzymuje także minusa za nieprzygotowanie 

do lekcji, brak pracy domowej. 

 

8. Prowadzenie zeszytu 

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy. Zawartość zeszytów 
jest  oceniana. Przy ocenie brana jest pod uwagę: 
- estetyka; 
- poprawność wykonywanych zadań; 
- zawartość zeszytu  przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (czy zrobione są wszystkie ćwiczenia, 
prace domowe, czy są pełne notatki z zajęć i wklejone do zeszytu materiały dodatkowe – np. 
kserówki, karty pracy, kwestia zapisania polecenia pracy domowej). Uczniowie nieobecni na 
lekcjach mają obowiązek uzupełnić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń. 
 
Poprawianie niekorzystnych wyników. 

§ Uczniowie mają obowiązek  poprawienia każdej oceny niedostatecznej  w ciągu tygodnia 

od momentu jej uzyskania. 

§ Ustalając ocenę semestralną, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę oceny z prac 

klasowych, kartkówek, prac domowych, oceny za aktywność. Na ocenę tę wpływa postawa 

dziecka na zajęciach, stosunek do przedmiotu i wkład pracy ucznia w uzyskiwane oceny. 

§ Ocena semestralna i końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. Przy ocenie końcowo- 

rocznej uwzględniana jest ocena z pierwszego semestru. Ocena ta uzależniona jest od oceny 

za I i II semestr nauki. 

Za udział w konkursach języka polskiego uczniowie otrzymują ocenę cząstkową bardzo dobrą 

lub celującą . Jeśli uczeń osiągnie sukces w konkursie polonistycznym otrzymują ocenę 

cząstkową celującą. 
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ŚREDNIE OCEN (PROGI) Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Progi średnich ocen są wskazaniem pomocniczym przy wystawianiu ocen. Każda ocena 
semestralna i roczna będzie rozpatrywana indywidualnie. Będą brane pod uwagę zawsze : 
osiągane przez ucznia wyniki, jego wkład i nakład pracy, trudności w nauce (opinia poradni – 
stwierdzone dysfunkcje), prezentowana postawa oraz aktywność. 

2. Ocena semestralna i roczna może być równa lub wyższa  w stosunku do uzyskanej przez ucznia 
średniej ocen. 

3. Przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny celującej oprócz średniej uzyskanych ocen  będą 
brane także pod uwagę następujące elementy : 

• umiejętności ucznia wykraczające poza program nauczania dla danej klasy 
• jego udział i sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 
• kreatywność i zaangażowanie ucznia w działania polonistyczne 

 

OCENA ŚREDNIE 
1 1 < 1,65 
2 1,66 < 2,65 
3 2,66 < 3,65 
4 3,66 < 4,65 
5 4,66 < 5,55 
6 5,56  < 6,0 


