
  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII 

 

I . Kontrakt między nauczycielem a uczniem 
 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu 

nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia i jego wkład pracy własnej.  

2. Praca klasowe i sprawdziany są obowiązkowe.  

3. Prace klasowe są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem  
i podany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.  

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiedziane.  

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym                                  
z nauczycielem.  

6. Każdą ocenę może uczeń poprawić w ciągu dwóch tygodni od podania wyników. 
Poprawiać ocenę można tylko raz. Do średniej ważonej liczone są obie oceny. 

7. Po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tygodniowej) uczeń ma prawo nie być 
oceniany przez dwie kolejne lekcje. 

8. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania                    
do lekcji. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu lub brak zeszytu ćwiczeń 
(jeżeli była zadana pisemna praca domowa), brak pracy domowej ustnej i pisemnej, 
brak lektury przy jej omawianiu. Za każde kolejne nieprzygotowanie otrzyma 2 punkty 
ujemne z zachowania. 

9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających.  

10. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za sześć zgromadzonych „plusów” 
uczeń otrzymuje ocenę celującą. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się  
na lekcji, udzielanie prawidłowych odpowiedzi, pisanie dodatkowych prac, ćwiczeń 
w czasie lekcji. 

11. Uczeń winien zwrócić prace pisemne podpisane przez rodziców nauczycielowi 
w terminie przez niego wyznaczonym. Nieoddanie pracy we właściwym terminie 
zostaje odnotowane przez nauczyciela w zeszycie uwag (w dzienniku 
elektronicznym) jako naruszenie obowiązków ucznia. 

12. Nauczyciel ma prawo do stosowania kartkówki zamiast ustnej formy wypowiedzi                          
i może jej nie zapowiadać. 

13. Uczeń ma prawo znać zakres materiału do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał 
sprostać.  

14. Pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum 
tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego  i celowego 
unikania przez ucznia sprawdzianu nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie 
pracy  
w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem. Jeżeli uczeń  
nie stawi się – otrzyma ocenę niedostateczną. 

15. Nauczyciel zleca uczniom przeczytanie dłuższej lektury w terminie co najmniej  
2 tygodni  wcześniej.  

16. Obowiązkiem rodziców jest systematyczne kontrolowanie zeszytów przedmiotowych  
i uczeń, wpisów do dziennika elektronicznego oraz składanie podpisów pod  ocenami, 
recenzjami i innymi informacjami. 

 



II. Zasady oceniania 

1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego. 

  Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: 

- mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze)  

- czytanie:  

• głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa  

• ciche ze zrozumieniem  

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)  

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi (dyktanda, testy) 

- znajomość treści lektur obowiązkowych  

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyki)  

- inne (recytacja, konkretyzacje utworów literackich, wykonanie określonych 

projektów, realizacja zadań w grupie, postawa na lekcji, prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego).  
 

2. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności 

Kryteria oceny czytania głośnego 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Płynność czytania 

2. 
Właściwe tempo czytania (dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście; 
przestrzeganie znaków interpunkcyjnych) 

3. Wyraźne czytanie (uczeń jest słyszany i rozumiany) 

4. 
Wyraziste czytanie (uczeń dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej 
w tekście; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.) 

 

Kryteria oceny opowiadania odtwórczego (napisanego na podstawie utworu 
literackiego) 

Nr 

kryterium 
Kryterium 

1. Ujęcie najważniejszych składników treści 

2. 
Opowiadanie treści swoimi słowami (dopuszczalne są nieliczne 
zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów). 

3. Przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku wydarzeń 

4. 
Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania (nagromadzenie 
czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących  
na następstwo zdarzeń) 

5. 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością  
(zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie) 

6. Poprawność językowa 

7. Poprawność ortograficzna 

8. Poprawność interpunkcyjna 

9. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 
 



Kryteria oceny opowiadania twórczego (zredagowanego na podstawie zdarzeń 
przeżytych lub wymyślonych przez autora) 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Zgodność pracy z tematem 

2. Rozwinięcie tematu, pomysłowość 

3. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń 

4. 
Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania (nagromadzenie 
czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń) 

5. 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością  
(zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie) 

6. Poprawność językowa 

7. Poprawność ortograficzna 

8. Poprawność interpunkcyjna 

9. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 
Kryteria oceny opowiadania twórczego z dialogiem (zredagowanego  
na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora) 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Zgodność pracy z tematem 

2. Rozwinięcie tematu, pomysłowość 

3. Przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń 

4. 
Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania (nagromadzenie 
czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń) 

5. 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością 
(zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie) 

6. Poprawność językowa 

7. Poprawność ortograficzna 

8. Poprawność interpunkcyjna 

9. 
Poprawnie zapisany dialog (każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej 
linii, od myślnika, wielką literą) 

10. Zachowanie właściwych proporcji między częścią narracyjną a dialogiem 

11. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 
Kryteria oceny listu oficjalnego 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Zgodność pracy z tematem 

2. Zwięzłość i rzeczowość 

3. 
Obecność elementów charakterystycznych dla listu (miejscowość, data, 
nagłówek, podpis) 

4. 
Odpowiedni układ graficzny (właściwe rozmieszczenie charakterystycznych 
elementów, akapity, odstępy, marginesy) 

5. Odpowiednia kompozycja 

6. Obecność zwrotów do adresata 



7. Poprawność językowa 

8. Poprawność ortograficzna 

9. Poprawność interpunkcyjna 

10. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 
 

 
Kryteria oceny listu prywatnego 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Zgodność pracy z tematem 

2. Rozwinięcie tematu 

3. 
Obecność elementów charakterystycznych dla listu (miejscowość, data, 
nagłówek, podpis) 

4. 
Odpowiedni układ graficzny (właściwe rozmieszczenie charakterystycznych 
elementów, akapity, odstępy, marginesy) 

5. 
Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie) 

6. Obecność zwrotów do adresata 

7. Poprawność językowa 

8. Poprawność ortograficzna 

9. Poprawność interpunkcyjna 

10. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 
 

 
Kryteria oceny opisu dzieła sztuki 

Nr 
kryterium 

Kryterium 

1. Wyodrębnienie i nazwanie elementów (części składowych) przedmiotu 

2. 
Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, 
wielkość, kolor, materiał) przy opisywaniu elementów przedmiotu 

3. 
Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem, 
bliżej, z lewej strony...) sytuującego względem siebie opisywane elementy 
przedmiotu 

4. Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi 

5. 
Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego 
przedmiotu 

6. Poprawność interpunkcyjna  

7. Poprawność językowa 

8. Poprawność ortograficzna 

9. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 

Kryterium oceny sprawozdania 

Nr    
kryterium 

Kryterium 

1. 
Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź 

świadka 

2. Rozwinięcie tematu 

3. 
Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub 
mnogiej) 



4. Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń 

5. Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń         

6. 
Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika 
(sformułowanie wrażeń, refleksji) 

7. 
Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością (w tym: zaznaczenie akapitami 
trójdzielności wypowiedzi) 

8. Poprawność interpunkcyjna  

9. Poprawność językowa 

10. Poprawność ortograficzna 

11. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 

Kryterium oceny streszczenia 

Nr    
kryterium 

Kryterium 

1.  Zachowanie formy streszczenia  

2.  Obecność wyróżników streszczenia: 
1. uwzględnienie najważniejszych wydarzeń 
2. zachowanie chronologii zdarzeń 
3. unikanie dialogów, opisów, zbędnych szczegółów  
4. obiektywizm (pominięcie uwag i ocen piszącego) 

3.  Jasny, rzeczowy styl (krótkie zdania lub równoważniki zdań, pozbawione 
porównań, przenośni itp.) 

4.  Poprawność interpunkcyjna  

5.  Poprawność językowa 

6.  Poprawność ortograficzna 

7.  Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów 

 

Kryterium oceny recytacji 

Nr    
kryterium 

Kryterium 

1.  Znajomość tekstu 

2.  Wyraźne mówienie([uczeń jest słyszany i rozumiany) 

3.  Właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej  
w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych) 

4.  Wyraziste mówienie (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji 
lirycznej ukazanej w wierszu) 

 

Kryteria oceny pracy w grupie 

Ocenę może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń 

Nr    
kryterium 

Kryterium 

1.  Planowanie i organizacja pracy grupowej 

2.  Efektywne współdziałanie 

3.  Wywiązywanie się z powierzonych ról 

4.  Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy 



3. Poziomy wymagań na poszczególne oceny 

 

Celujący  

• Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.  

• Posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretyczno-

praktycznych.  

• Nie powiela cudzych poglądów.  

• Osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach języka polskiego.  

• Jest oczytany.  

• Wykonuje prace pisemne na wysokim poziomie - zarówno pod względem treści,  

jak i formy oraz kompozycji.  

• Zachowuje odpowiedni do charakteru pracy styl wypowiedzi - swobodny, barwny, 

kwiecisty, obrazowy.  

• Posługuje się wyszukanym, bogatym słownictwem; swobodnie operuje słowem 

(synonimy, antonimy, słownictwo oceniające).  

• Wprowadza różnorodne zdania, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji i ortografii.  

• Jest gotów pomagać innym w nauce.  

 

Bardzo dobry 

• Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony przez program 

nauczania w danej klasie.  

• Charakteryzuje się dużą wiedzą z dziedziny literatury i sztuki.  

• Poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, bez trudu wyraża swe myśli, 

potrafi wyciągać logiczne wnioski.  

• Pisze samodzielnie wypracowanie na bardzo dobrym poziomie, które charakteryzuje 

się:  

- zgodnością treści z tematem,  

- zastosowaniem prawidłowej formy wypowiedzi,  

- prawidłową kompozycją,  

- brakiem błędów ortograficznych,  

- spójnością tekstu,  

- nienagannym stylem,  

- starannością.  

• Nie ma trudności z ortografią.  

• Dużo czyta, nie tylko wyznaczone lektury.  

• Bierze aktywny udział w lekcjach.  

 

Dobry  

• Uczeń opanował materiał programowy w znacznym stopniu.  

• Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje polecenia 

nauczyciela.  

• Potrafi wyrażać swe myśli, uzasadniać sądy, wyciągać wnioski.  

• Nie robi poważnych błędów ortograficznych, korzysta samodzielnie ze słownika 

ortograficznego.  



• Redaguje samodzielnie wypracowania o następujących cechach:  

- zgodność z tematem,  

- spójność wypowiedzi,  

- prawidłowa kompozycja,  

- poprawna budowa zdań,  

- brak błędów ortograficznych I stopnia.  

• Zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

• Czyta lektury szkolne. 

 

Dostateczny 

• Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania                    

w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum 

programowym.  

• Potrafi samodzielnie wykonać zadania o średnim stopniu trudności. Zdarza się mu 

popełniać poważne błędy ortograficzne.  

• Pisanie samodzielnie wypracowań nastręcza mu trudności. Jednak prace pisemne 

powinny być:  

- zgodne z tematem,  

- kompozycja zgodna z ogólnymi zasadami,  

- słownictwo poprawne,  

- zdania przeważnie dobrze zbudowane,  

- styl na ogół poprawny,  

- ortografia - zdarzają się błędy, 

-   lektury szkolne czyta niezbyt chętnie albo nie rozumie ich treści. 
 

Dopuszczająca  

• Posiada niewielki zakres wiadomości, nie opanował nawet minimum programowego, 

ale braki te nie uniemożliwiają poprawy.  

• Wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.  

• Z reguły nie czyta lektur.  

• Nie bierze aktywnego udziału w lekcjach. Robi dużo błędów ortograficznych.  

• Samodzielne wypracowania pisze na bardzo niskim poziomie:  

- dużo błędów ortograficznych,  

- treść słaba, nie zawsze związana z tematem,  

- zdania zbudowane w miarę poprawnie.  

• Często nie odrabia zadań domowych.  
 

Niedostateczny 

• Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, co uniemożliwia mu kontynuację nauki w dalszym etapie kształcenia. 

 

 

 

 



„Plusy” (+) i „minusy” (–) 
 

Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”. 

 

„Minus” uczeń może otrzymać za: 

- brak podręczników, zeszytu, lektury,  

- nieprzyniesienie potrzebnych materiałów,  

- słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie,  

- braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych) zeszytu 

przedmiotowego. 
 

Sześć „minusów” równa się ocenie niedostatecznej. 

 

„Plus” uczeń może otrzymać za: 

- nieskomplikowane, krótkie zadania domowe,  

- przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji,  

- dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie,  

- aktywność na lekcjach.  
 

Sześć plusów równa się ocenie celującej.  

Plusy i minusy redukują się.  
 

4. Do oceny bieżących postępów uczniów klas IV-VIII przyjęto 16-stopniową skalę 
ocen: 

 

stopień oznaczenie cyfrowe skrót 

 celujący 6 cel 

minus  celujący 6 - cel - 

plus  bardzo dobry   5 + bdb+ 

bardzo  dobry 5 bdb 

minus  bardzo dobry            5 - bdb - 

plus  dobry 4+ db + 

   dobry   4 db 

minus  dobry 4 - db - 

plus   dostateczny 3+ dost+ 

 dostateczny 3 dost 

minus  dostateczny 3 - dost - 

plus  dopuszczający 2 + dop+ 

 dopuszczający 2 dop 

minus  dopuszczający 2 - dop - 

plus  niedostateczny 1+ ndst + 

     niedostateczny 1 ndst 

 

 

 



INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się: 

• w dzienniku elektronicznym,  

• w zeszytach przedmiotowych i zeszytach ćwiczeń.  

 

5. Przyjmuje się następujące zasady oceniania dyktand: 

bez przygotowania: 

0 bł. ort. – 6 

1 bł. ort. – 5 

2 - 3 bł. ort. – 4 

4 - 5 bł. ort. – 3 

6 bł. ort. – 2 

7 bł. ort. – 1 

     z przygotowaniem: 

0 bł. ort. – 6 

1 bł. ort. – 5 

2 bł. ort. – 4 

3 bł. ort. – 3 

4 bł. ort. – 2 

5 bł. ort. – 1 

 

Uwaga! Błędy przelicza się według następujących reguł: 
 

• 3 bł. interpunkcyjne = 1 bł. (zasadniczy), 

• 2 bł. drugorzędne = 1 bł. ortograficzny (zasadniczy).  

 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest niepoprawna pisownia wyrazów  

ze znanymi dla ucznia zasadami. 
 

Pomyłka to na przykład przestawianie lub gubienie liter, opuszczanie znaków 

diakrytycznych (ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o zróżnicowanie głosek i wyrazów). 

 

BŁĘDY PODSTAWOWE (zasadnicze) dotyczą zasad pisowni wyrazów z: 
 

• u – ó,  

• ż – rz,  

• h – ch,  

• nie z czasownikami,  

• wielkich liter. 

 

BŁĘDY DRUGIEGO RZĘDU dotyczą pozostałych zasad. 

 

 



6. Każda ocena ma swoją wagę: 

- zadanie klasowe/ sprawdzian/ test 4  

- kartkówka 3  

- dyktando/test ortograficzny 3 

 

- wypowiedź pisemna: 

 pisana w domu 2  

 pisana w klasie 3 

- wypowiedź ustna:  

z przygotowaniem 2  

bez przygotowania 3       

- czytanie:  

z przygotowaniem 2  

bez przygotowania 3 

          ze zrozumieniem 3              

- recytacja 2 - 3 

- aktywność 1  

- praca w grupach 1 

- projekt 2 - 3 

- praca dodatkowa 2  

- zeszyt przedmiotowy/ćwiczeń 1 

- osiągnięcia (konkursy) 2 - 4 

 

7. Progi ocen śródrocznych i rocznych:  

 

Ocena                            

z przedmiotów 
Średnia ocen 

celujący (6) 5,51 - 6,00 

bardzo dobry (5) 4,61 - 5,50 

dobry (4) 3,61 - 4,60 

dostateczny (3) 2,61 - 3,60 

dopuszczający (2) 1,75 - 2,60 

niedostateczny (1)    1,74 i poniżej 

 

 
 


