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Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka 
w  Pyrzycach 

 
 

 
 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY   OCENIANIA 
Z   JĘZYKA  POLSKIEGO 

 
 

 
❑ Co podlega ocenie? 

 
1. Dłuższe wypowiedzi stylistyczne (wypracowania) klasowe i domowe. 
2. Wypowiedzi ustne na podstawie różnych tekstów kultury oraz na podstawie 

 własnych przeżyć. 
3. Sprawdziany językowe, literackie, lekturowe, ortograficzne. 
4. Dyktanda/sprawdziany ortograficzne. 
5. Recytacje utworów poetyckich oraz fragmentów prozy. 
6. Różne formy aktywności w pracy lekcyjnej i domowej: 

▪ praca na lekcji jako efekt umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania; 
▪ rozumienie czytanego tekstu; 
▪ ćwiczenia utrwalające i sprawdzające (gramatyczne, ortograficzne, słownikowe, 

kompozycyjne, stylistyczne); 
▪ gromadzenie materiałów (np. teczki tematyczne), wykonywanie albumów,  

prostych pomocy naukowych, inscenizacji 
 

 
 

❑ Narzędzia oceniania 
 
1. Prace klasowe stylistyczne. 
2. Prace klasowe/sprawdziany z zakresu nauki o języku. 
3. Prace klasowe ze znajomości materiału literackiego. 
4. Testy diagnozujące. 
5. Testy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 
6. Sprawdziany z zakresu nauki o języku. 
7. Sprawdziany z lektury. 
8. Sprawdziany/testy ze znajomość treści lektury. 
9. Sprawdziany czytania ze zrozumieniem. 

10. Dyktanda/sprawdziany ortograficzne. 
11. Recytacje utworów z pamięci. 
12. Udział w inscenizacjach, w zajęciach dramowych. 
13. Udział w konkursie języka polskiego, w konkursie ortograficznym, w konkursie  

recytatorskim, kaligrafii. 
14. Kartkówki z bieżącego materiału. 
15. Praca na lekcji (wypowiedzi ustne, pisemne, ćwiczenia różnego typu). 
16. Prace domowe (ustne, pisemne). 
17. Wykonywanie pomocy naukowych (albumy, foldery, plakaty, rysunki, itp.). 
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WYMAGANIA  NA  OCENY  SZKOLNE 
   
  

 Dział I:  Komunikacja językowa 
 

1. Wypowiedzi ustne: 
 
 
 

 
 

 

Celujący 
 jak na ocenę bardzo dobry; 
 całkowita poprawność pod względem stylistycznym i merytorycznym oraz wykazywanie 

się pomysłowością twórczą; 
 bogaty zasób leksykalny i stosowanie różnorodnych konstrukcji składniowych 

  
Bardzo dobry 
▪ pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania; 
▪ duża precyzja wypowiedzi, zgodność z tematem; 
▪ sprawne operowanie bogatym zasobem słownictwa; 
▪ sposób mówienia bardziej refleksyjny, mniej spontaniczny; 
▪ samodzielne formułowanie wniosków; 
▪ umiejętność logicznego samodzielnego myślenia; 
▪ użycie wyrazów tzw. egocentrycznych, podkreślających własną opinię; użycie wyrazów 

modalnych; 
▪ duża płynność słowa, 
▪ duży stopień kontroli nad formą i treścią własnej wypowiedzi; 
▪ wyraźna i czysta wymowa. 

 
Dobry 
▪ wypowiedź komunikatywna, dość płynna; 
▪ czystość i poprawność języka; 
▪ drobne odstępstwa od tematu; 
▪ drobne uchybienia językowe; 
▪ opisowość, konkretność wypowiedzi; 
▪ sposób mówienia mniej refleksyjny, bardziej spontaniczny. 
 

Dostateczny 
▪ drobne błędy rzeczowe; 
▪ częste odbieganie od tematu; 
▪ wypowiedź dosyć komunikatywna przy minimalnej pomocy nauczyciela; 
▪ słownictwo ubogie; 
▪ powtarzające się drobne błędy gramatyczne; 
▪ składnia mało zróżnicowana; 
▪ spontaniczny sposób mówienia; 
▪ mała płynność słowa. 

 
Dopuszczający 
▪ wypowiedź niesamodzielna, wymaga ciągłej pomocy nauczyciela; 
▪ słownictwo bardzo ubogie; 
▪ liczne odchylenia od norm języka ogólnego; 
▪ gubienie struktury składniowej i wątków treściowych (niedopowiedzenia). 
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2. Znajomość lektur  (rozumienie treści): 
 
 
 

 
 

 

Celujący 
 jak na ocenę bardzo dobry; 
 znajomość innych utworów literackich nawiązujących do literatury podstawowej 

i uzupełniającej. 
 
Bardzo dobry 
▪ dokładna znajomość tekstów literatury podstawowej i uzupełniającej; 
▪ pełne zrozumienie treści; 
▪ prawidłowa analiza i interpretacja utworu; 
▪ ogólna wiedza o autorach lektur. 

 
Dobry 
▪ znajomość tekstów literatury podstawowej i omawianych na lekcjach oraz 

pozycji z literatury uzupełniającej; 
▪ rozumienie treści; 
▪ sprawne wypowiadanie się na temat lektur. 

 
Dostateczny 
▪ samodzielne przeczytanie utworów krótszych objętościowo oraz fragmentów utworów 

dłuższych wskazanych przez nauczyciela. 
 

Dopuszczający 
▪ przeczytanie fragmentów utworów wskazanych przez nauczyciela. 

 
 

3. Wygłaszanie utworów z pamięci: 
 
Celujący 
 jak na ocenę bardzo dobry; 
 recytacja bez usterek, o szczególnych walorach artystycznych 

 
  Bardzo dobry 

▪ bezbłędne pamięciowe opanowanie tekstu; 
▪ próby stosowania środków modulacji głosu (intonacja, akcenty,  

barwa dźwiękowa głosu); 
▪ właściwe stosowanie znaków przestankowych; 
▪ dostosowanie tempa wypowiedzi do treści danego miejsca tekstu; 
▪ dostosowanie natężenia głosu do  treści danego miejsca tekstu; 
▪ prawidłowa i czysta wymowa głosek (dopuszczalne usterki w stosowaniu znaków 

przestankowych). 
 

Dobry 
▪ bezbłędne pamięciowe opanowanie tekstu, ale sporo usterek w poszczególnych  

normach dla oceny bardzo dobrej; 
▪ dość wyraźna, płynna wymowa; 
▪ stosowanie środków modulacji głosu; 
▪ sporo usterek w pamięciowym opanowaniu tekstu. 

 
Dostateczny 
▪ kilka błędów w pamięciowym opanowaniu tekstu;  



4 

 

▪ zbyt szybkie tempo mówienia i niedbała artykulacja głosek; 
▪ jednostajny, zbyt cichy głos; 
▪ sztuczne wybijanie i oddzielanie średniówek; 
▪ skandowanie wierszy. 
 

 
 
 
 

Dopuszczający 
▪ częściowe opanowanie pamięciowe tekstu lub opanowanie fragmentu; 
▪ rażące uchybienia w artykułowaniu głosek; 
▪ wymowa bardzo niewyraźna. 

 
 
 
 
 

Niedostateczny 
▪ nieopanowanie pamięciowe tekstu lub odmowa recytacji utworu. 

 
 
 

Dział II:  Nauka o języku 
 
1.  Sprawdziany, testy  (kryteria punktowe) : 
 

               kryteria 
stopień 

         Kryteria punktowe 

Celujący 100 %   -  98%    poprawnych odpowiedzi            
Bardzo dobry 97 %   -   90 %    poprawnych odpowiedzi   
Dobry 89 %   -   75 %    poprawnych odpowiedzi   
Dostateczny 74 %   -   50 %   poprawnych odpowiedzi   
Dopuszczający 49 %   -   30 %    poprawnych odpowiedzi   
 
 
2.  Dyktanda (średni stopień trudności) : 
 
           stopień                              kryteria oceniania 
Celujący bezbłędne  
Bardzo dobry   1-2 błędy ortograficzne podstawowe 
Dobry   3-4 błędy ortograficzne podstawowe 
Dostateczny  5-6 błędów ortograficznych podstawowych 
Dopuszczający 7-9 błędów ortograficznych podstawowych 
Niedostateczny 10 i więcej błędów ortograficznych podstawowych  
 
Błędy podstawowe:   

▪ ó, u, rz, ż, ch, h; 
▪ pisownia wielkich liter; 
▪ pisownia partykuły „ nie” z różnymi częściami mowy; 
▪ pisownia:  ą, on, om, ę, en, em; 
▪ pisownia przedrostków i przyrostków. 
 

Błędy drugorzędne:  wszystkie pozostałe. 
  
1  błąd podstawowy  = 3 błędy drugorzędne 
4   błędy interpunkcyjne  =  1  błąd podstawowy 
 
 
Kryteria mogą ulec zaostrzeniu, gdy dyktando jest pisane z tekstu znanego. 
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DZIAŁ III:      Formy wypowiedzi pisemnej 
                 
 
 

                Prace stylistyczne :  

Kryterium 
 

 
 
 

 
stopień 

 

 
 

Zgodność treści 
wypracowania 

z tematem 

 

 
 

Zakres i poprawność 
materiału rzeczowego 

 

 
 

Kompozycja 
wypracowania  

i jego 
oryginalność 

 

 
 

Styl pracy, 
słownictwo, 
frazeologia 

 

 
 

 

Poprawność  
gramatyczna 

błędy fleksyjne, 
składniowe 

 

 
 

Wygląd 
estetyczny 

pracy 

         

 
 

 

Poprawność 
ortograficzna i 
interpunkcyjna 

Celujący 
 
 

praca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry, a ponadto jest oryginalna,  twórcza i bezbłędna 

B
a

r
d

z
o

 
d

o
b

r
y

 

 

Całkowicie 
 zgodna. 

Stopień wyczerpania 
tematu całkowity. 

Kompozycja 
prawidłowa, w  
miarę oryginalna. 

Styl bezbłędny,  
bogate i  
poprawne 
słownictwo i  
frazeologia. 

3-4  usterki typu:  
tą książkę, proszę 
panią). 

Praca czytelna, 
 bez skreśleń,  
z akapitami  
we właściwych 
miejscach. 

Dopuszczalne 1-2 błędy 
ortograficzne i kilka 
nieistotnych 
pomyłek). 

D
o

b
r

y
 Nie w pełni  

zgodna  
(drobne  
odstępstwa od 
tematu). 

Stopień wyczerpania 
tematu niepełny  
(drobne potknięcia  
rzeczowe). 

Kompozycja prawidło- 
wa, drobne usterki  
(np. zbyt krótki  
wstęp), praca 
odtwórcza,  
mało oryginalna. 

Styl poprawny, 
drobne usterki 
leksykalne. 

Drobne  
drugorzędne 
 usterki. 

Drobne usterki 
 w tym zakresie. 

Dopuszczalne  
3-4 błędy 
ortograficzne i kilka 
interpunkcyjnych. 

D
o

s
ta

te
c

z
n

y
 

Częściowa  
zgodność 
(uczeń nie gubi  
myśli przewodniej, 
nawiązuje  
do tematu). 

Stopień wyczerpania 
tematu częściowy  
(poważny błąd  
rzeczowy, usterki). 

Kilka usterek 
kompozycyjnych,  
praca mało  
oryginalna, 
schematyczna, 
stereotypowa.  

Potknięcia  
stylistyczne 
 i leksykalne 
(dopuszczalne). 

Posługiwanie się 
konstrukcjami 
charakterystycznymi  
 dla języka mówionego  
(2 błędy gramatyczne,  
3 składniowe). 

Poważne  
uchybienia, 
 lecz niezła 
czytelność. 
 

Uczeń popełnił  5-6 błędów 
ortograficznych i sporo 
interpunkcyjnych. 

D
o

p
u

s
z

c
z

a
ją

c
y

 

Minimalnie  
zgodna. 

Stopień wyczerpania 
tematu minimalny. 

Logiczne błędy w 
 układzie treści,  
chaotyczność. 

Szereg usterek, 
ubogie  
słownictwo i  
frazeologia,  
lecz język dość  
komunikatywny. 

Liczne,  
powtarzające się  
błędy składniowe 
i gramatyczne. 

Poważne  
uchybienia,  
praca mało 
czytelna,  
szereg usterek 
graficznych. 

Uczeń popełnił  7-9 
błędów ortograficznych,  
dużo 
interpunkcyjnych. 
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          Kryteria  wystawiania ocen śródrocznych i rocznych       
 
       
 
 
 
 
 

                                 Stopień  celujący (6) 
 uczeń spełnia wymagania na stopień bardzo dobry; 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami rozwiązywaniu problemów  
 teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy; 
 reprezentuje szkołę w konkursach: przedmiotowym, recytatorskim, ortograficznym i innych na 

szczeblu powiatowym i wyższym; 
 pracuje systematycznie, z dużym zaangażowaniem w szkole i w domu; 
 wykazuje inicjatywę twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela. 

      
     Stopień  bardzo dobry (5) 

 uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności; 
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
 korzysta z różnych źródeł informacji; 
 jest aktywny, sumienny i pracuje samodzielnie; 
 zadania wykonuje w terminie. 

 
     Stopień  dobry (4) 

 uczeń opanował treści istotne w strukturze przedmiotu; 
 sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych; 

 jest sumienny, dość aktywny, potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania. 
 
     Stopień  dostateczny (3) 

 uczeń opanował najważniejsze treści przedmiotowe; 
 posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim 
 stopniu trudności; 
 jest dość sumienny i raczej aktywny. 

     

     Stopień  dopuszczający (2) 
 uczeń opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji; 
 zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania; 
 rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji; 
 w miarę regularnie odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie; 

 potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji. 
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 Ustalenia  końcowe : 

1. Praca klasowa jest obowiązkowa. 
Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać, to powinien zrobić to  
w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły (termin wyznacza nauczyciel). 
Nienapisanie pracy w wyznaczonym terminie oznacza ocenę niedostateczny. 

 
2. Uczeń może raz w półroczu poprawić niekorzystną oceną z pracy klasowej lub sprawdzianu.  

Stopień niedostateczny z pracy klasowej uczeń poprawia obowiązkowo. 
 

3. Uczeń ma tydzień na napisanie domowej pracy stylistycznej. Jeśli nie wywiąże się z zadania 
w terminie, otrzymuje stopień niedostateczny, który może poprawić, oddając pracę  
w ciągu następnego tygodnia. Po upływie tego terminu uczeń nie ma możliwości oddania  
pracy, a tym samym poprawienia stopnia niedostatecznego. 

 
4. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać na bieżąco                  

tematy lekcji, w których nie uczestniczył. 
 

5. Nauczyciel może wymagać prowadzenia dzienniczka lektur, który podlega ocenie. 
 

6. W ciągu półrocza uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy. Za nieprzygotowanie  
uważa się brak zeszytu, podręczników, zadania domowego, materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia lekcji, w tym lektury. 
Uczeń może zgłosić 2 razy w półroczu nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej. 
Nieprzygotowanie odnotowuje się za pomocą symbolu „minus”, a uczeń musi zgłosić je  
przed lekcją. Trzeci i kolejny „minus” skutkują oceną niedostateczny. 
 

7. Za aktywność i systematyczną pracę na lekcji uczeń otrzymuje „plus”.  
Za sześć „plusów”  uczeń otrzymuje ocenę celujący. 
 

8. Na koniec półrocza lub roku nie przewiduje się żadnych sprawdzianów, 
odpytywania lub zadawania dodatkowych prac w celu podwyższenia oceny. 
 

9. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych i nie jest to średnia 
arytmetyczna. 
 

10. Ogólne zasady regulujące bieżące, śródroczne i roczne ocenianie, sposoby i techniki  
gromadzenia  informacji o uczniach , sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach 
 ich dzieci, zasady poprawiania wyników niekorzystnych – zawarte są w Wewnątrzszkolnych 
 Zasadach Oceniania. 
 

11. Zadaniem ucznia jest opanowanie obowiązującego materiału na poziomie swoich 
  możliwości. 
 
 

 Uczeń odpowiada za to, czego i w jaki sposób się uczy i jaką ocenę otrzyma na koniec roku. 
 

W kwestiach wątpliwych lub nieuregulowanych kierujemy się 
wyrozumiałością i życzliwością. 


