
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Przedmiotem oceniania są:  

 

 – wiadomości (z literatury, teorii literatury, gramatyki i ortografii); 

– umiejętności (w czytaniu, mówieniu, pisaniu); 

 

 Wymagania edukacyjne:  

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa IV 

 

 

 

6 

Uczeń otrzyma taką ocenę, gdy opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy IV; samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

dużym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, 

potrafi je analizować i interpretować, posługując się terminologią z podstawy programowej, 

posługuje  się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak  i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach  i zajęciach pozalekcyjnych; z 

powodzeniem bierze  udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, twórczo oraz samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością 

myślenia, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z 

wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności 

wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, wzorowo wykonuje prace 

domowe i zadania dodatkowe, aktywnie pracuje  w zespole. 
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Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy opanuje wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie 

programowej dla klasy IV;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym 

stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować je samodzielnie; posługuje  się bogatym słownictwem i poprawnym językiem 

zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach; bardzo dobrze potrafi  

posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV, bierze udział w konkursach 

tematycznie związanych z językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z 

wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, 

spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; aktywnie 

uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.  

4 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  w większości opanuje  wiadomości i  umiejętności 

zapisane w podstawie programowej dla klasy IV; samodzielnie rozwiązuje zadania o 

średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne; czyta ze zrozumieniem teksty 

kultury przewidziane w programie; samodzielnie odnajduje w nich informacje; w 

wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych; bierze czynny udział w lekcji; wykonuje prace domowe, 

czasem także nieobowiązkowe, potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi, 

odtwórczo opowiada losy bohaterów, omawia elementy świata przedstawionego, w stopniu 

zadawalającym samodzielnie potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi.  

3 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy częściowo opanuje  wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy IV; samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela; odnajduje w tekście 

informacje podane wprost , jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu; 

wypowiedzi ustne świadczą o zrozumieniu analizowanego zagadnienia; w wypowiedziach 

pisemnych popełnia błędy, jednak  nie przekreślają one wartości pracy i wysiłku, jaki 

włożył w ich napisanie,  jego wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; wypowiada się 

krótko, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; wykonuje obowiązkowe prace domowe, 

ale popełnia w nich błędy, w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych, w miarę samodzielnie lub z pomocą nauczyciela potrafi posługiwać się 

poznanymi formami wypowiedzi.  
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Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  opanuje  w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy IV; większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje 

jedynie przy pomocy nauczyciela; czyta niezbyt płynnie, nie stosuje odpowiedniej intonacji; 

ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; nie potrafi 

samodzielnie analizować i interpretować tekstów; w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań; nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do 

pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela; pracuje niesystematycznie, wymaga 

stałej zachęty do pracy; często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale 

podejmuje próby. 

1 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy nie opanuje nawet podstawowych wiadomości, ma 

bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach  z zakresu podstawy programowej dla 

klasy  IV , nie opanował,  techniki głośnego i cichego czytania, nie wykonuje zadań ani 

poleceń nauczyciela, wykazuje się niechęcią do nauki;  zaniedbuje wykonywanie prac 

domowych; nie angażuje się w pracę grupy,   wypowiedzi nie są poprawne pod względem 

językowym i rzeczowym, w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł 

ortograficznych, językowych, interpunkcyjnych, W wypowiedziach pisemnych nie 

przestrzega reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania. 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa V 
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Uczeń otrzyma taką ocenę, gdy opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy V; samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

dużym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, 

potrafi je analizować i interpretować, posługując się terminologią z podstawy programowej, 

posługuje  się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak  i w piśmie, aktywnie uczestniczy w lekcjach  i zajęciach pozalekcyjnych; z 

powodzeniem bierze  udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, twórczo oraz samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością 

myślenia, literackiej i kulturalnej rzeczywistości, tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z 

wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności 

wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, wzorowo wykonuje prace 

domowe i zadania dodatkowe, aktywnie pracuje  w zespole. 
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Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy opanuje wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie 

programowej dla klasy V;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym 

stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; posługuje  się bogatym 

słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie 

uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; bierze udział w konkursach tematycznie 

związanych z językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami 

gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, 

językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje 

prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe, opowiadania twórcze wzbogaca 

dialogami, elementami opisów, charakterystyki.   

4 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  w większości opanuje  wiadomości i  umiejętności 

zapisane w podstawie programowej dla klasy V; samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim 

stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne; czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie; samodzielnie odnajduje w nich informacje; w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i 

stylistycznych; bierze czynny udział w lekcji; wykonuje prace domowe, czasem także 

nieobowiązkowe, potrafi posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi, odtwórczo 

opowiada losy bohaterów, omawia elementy świata przedstawionego, samodzielnie potrafi 

posługiwać się poznanymi formami wypowiedzi.  
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Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy częściowo opanuje  wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy V; samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela; odnajduje w tekście 

informacje podane wprost; jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu; 

wypowiedzi ustne świadczą o zrozumieniu analizowanego zagadnienia; w wypowiedziach 

pisemnych popełnia błędy, jednak  nie przekreślają one wartości pracy i wysiłku, jaki 

włożył w ich napisanie,  jego wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; wypowiada się 

krótko, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; wykonuje obowiązkowe prace domowe, 

ale popełnia w nich błędy, w wypowiedziach pisemnych na ogół przestrzega zasad 

poprawnościowych, w miarę samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, potrafi posługiwać się 

poznanymi formami wypowiedzi. 

2 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  opanuje  w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy V; większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje 

jedynie przy pomocy nauczyciela; czyta niezbyt płynnie, nie stosuje odpowiedniej intonacji; 

ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; nie potrafi 

samodzielnie analizować i interpretować tekstów; w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań; nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do 

pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela; pracuje niesystematycznie, wymaga 

stałej zachęty do pracy; często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale 

podejmuje próby. 

1 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy nie opanuje nawet podstawowych wiadomości, ma 

bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach  z zakresu podstawy programowej dla 

klasy V , ma kłopoty z techniką czytania; nie odnajduje w tekście informacji podanych 

wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do 

poziomu edukacyjnego;  nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się 

niechęcią do nauki;  zaniedbuje wykonywanie prac domowych; nie angażuje się w pracę 

grupy,   wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, w 

wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, 

interpunkcyjnych.  

 

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa VI 
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Uczeń otrzyma taką ocenę, gdy opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VI; samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

dużym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, 

potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się 

terminologią z podstawy programowej, posługuje  się bogatym i różnorodnym słownictwem 

oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak  i w piśmie, aktywnie uczestniczy w 

lekcjach  i zajęciach pozalekcyjnych; z powodzeniem bierze  udział w konkursach 

tematycznie związanych z językiem polskim; jego wypowiedzi ustne i pisemne są 

bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z 

wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności 

wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, odznacza się samodzielnością 

sądów, wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, aktywnie pracuje                        

w zespole, wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie 

tekstów  oraz tworzeniu wypowiedzi.  

 Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy opanuje wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie 

programowej dla klasy VI;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym 

stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; posługuje  się bogatym 

słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie 

uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; bierze udział w konkursach tematycznie 
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związanych z językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami 

gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, 

językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje 

prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe, opowiadania twórcze wzbogaca 

dialogami, elementami opisów, charakterystyki.   

4 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  w większości opanuje  wiadomości i  umiejętności 

zapisane w podstawie programowej dla klasy VI; samodzielnie rozwiązuje zadania o 

średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne; rozpoznaje gatunki i rodzaje 

literackie i czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie; samodzielnie 

odnajduje w nich informacje; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele 

błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych; bierze czynny udział w lekcji; 

wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. Potrafi posługiwać się poznanymi 

formami wypowiedzi (przede wszystkim: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami 

opisu; charakterystyka postaci; sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu). Odtwórczo 

opowiada losy bohaterów, omawia elementy świata przedstawionego. Poprawnie pisze plan 

ramowy i szczegółowy. 

3 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy częściowo opanuje  wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VI; samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela; odnajduje w tekście 

informacje podane wprost; jego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu; 

wypowiedzi ustne świadczą o zrozumieniu analizowanego zagadnienia; w wypowiedziach 

pisemnych popełnia błędy, jednak  nie przekreślają one wartości pracy i wysiłku, jaki 

włożył w ich napisanie,  jego wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; wypowiada się 

krótko, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; wykonuje obowiązkowe prace domowe, 

ale popełnia w nich błędy. 

2 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  opanuje  w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VI; większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje 

jedynie przy pomocy nauczyciela; czyta niezbyt płynnie, nie stosuje odpowiedniej intonacji; 

ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; nie potrafi 

samodzielnie analizować i interpretować tekstów; w wypowiedziach ustnych i pisemnych 

popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań; nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do 

pracy, stara się wykonywać polecenia nauczyciela; pracuje niesystematycznie, wymaga 

stałej zachęty do pracy; często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale 

podejmuje próby. 

1 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy nie opanuje nawet podstawowych wiadomości, ma 

bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach  z zakresu podstawy programowej dla 

klasy VI , ma kłopoty z techniką czytania; nie odnajduje w tekście informacji podanych 

wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do 

poziomu edukacyjnego;  nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się 

niechęcią do nauki;  zaniedbuje wykonywanie prac domowych; nie angażuje się w pracę 

grupy,   wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. W 

wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, 

interpunkcyjnych.  

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa VII 

 

 

 

Uczeń otrzyma taką ocenę, gdy opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności zapisane 

w podstawie programowej dla klasy VII; samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

dużym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w 

programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, 

posługując się terminologią z podstawy programowej, posługuje  się bogatym i 

różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak  i w piśmie, 

aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 

pozalekcyjnych; z powodzeniem bierze  udział w konkursach tematycznie związanych z 
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językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, 

poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, 

ortograficznym i interpunkcyjnym, odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, współpracuje  w zespole, często 

odgrywając rolę lidera, wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze 

(kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów  oraz tworzeniu wypowiedzi, bezbłędnie 

rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie. 
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Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy opanuje wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VII;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

znacznym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w 

programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; posługuje  

się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, 

aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; bierze udział w konkursach 

tematycznie związanych z językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z 

wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, 

spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; aktywnie 

uczestniczy w lekcjach, wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania 

dodatkowe, odróżnia przykład od argumentu.  

4 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  w większości opanuje  wiadomości i  umiejętności 

zapisane w podstawie programowej dla klasy VII; samodzielnie rozwiązuje zadania o 

niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne; rozpoznaje 

gatunki i rodzaje literackie, czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w 

programie; samodzielnie odnajduje w nich informacje; w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych; 

bierze czynny udział w lekcji; wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

3 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy częściowo opanuje  wiadomości i umiejętności zapisane 

w podstawie programowej dla klasy VII; samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązujesz przy pomocy nauczyciela; odnajduje w 

tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w 

tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego; w wypowiedziach ustnych i 

pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; jego wypowiedzi 

cechuje ubogie słownictwo; wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół 

uporządkowana; niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, 

rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale 

popełnia w nich błędy, zna podstawowe pojęcia z teorii literatury zapisane w podstawie 

programowej dla klasy VII. 

 

2 

Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  opanuje  w niewielkim stopniu umiejętności zapisane 

w podstawie programowej dla klasy VII; większość zadań, nawet bardzo łatwych, 

wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela; czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie 

akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji; ma problemy z czytaniem tekstów 

kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; nie potrafi samodzielnie analizować i 

interpretować tekstów; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy 

utrudniające komunikację, masz ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet 

prostych zdań; nie jesteś aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się 

wykonywać polecenia nauczyciela; pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do 

pracy; często nie potrafisz samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

1 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  nie opanuje nawet podstawowych wiadomości, ma 

bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach  z zakresu podstawy programowej dla 

klasy VII , ma kłopoty z techniką czytania; nie odnajduje w tekście informacji podanych 

wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do 

poziomu edukacyjnego;  nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się 

niechęcią do nauki;  zaniedbuje wykonywanie prac domowych; nie angażuje się w pracę 

grupy. 

 



 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego klasa VIII 

 

 

 

6 

Uczeń otrzyma taką ocenę, gdy opanuje wszystkie wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VIII;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o 

dużym stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, 

potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się 

terminologią z podstawy programowej, posługuje  się bogatym i różnorodnym słownictwem 

oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak  i w piśmie, aktywnie uczestniczy w 

lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach pozalekcyjnych; z powodzeniem 

bierze  udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; tworzy 

wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem 

kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; 

odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, wzorowo wykonuje prace domowe i 

zadania dodatkowe, współpracuje  w zespole, często odgrywając rolę lidera, wykorzystuje 

wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie tekstów  

oraz tworzeniu wypowiedzi. 

 

5 

Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy opanuje wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie 

programowej dla klasy VIII;  samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym 

stopniu trudności; czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 

analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji; posługuje  się bogatym 

słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, aktywnie 

uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; bierze udział w konkursach tematycznie 

związanych z językiem polskim; tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami 

gatunkowymi , w większości poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, 

językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje 

prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe; potrafi argumentować i 

dyskutować. 

4 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  w większości opanuje wiadomości i  umiejętności 

zapisane w podstawie programowej dla klasy VIII; samodzielnie rozwiązuje zadania o 

niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne;  czyta ze 

zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie; samodzielnie odnajduje w nich 

informacje; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 

ortograficznych i stylistycznych; bierze czynny udział w lekcji; wykonuje prace domowe, 

czasem także nieobowiązkowe. 

3 
Uczeń taką ocenę otrzyma gdy, częściowo opanuje  wiadomości i umiejętności zapisane w 

podstawie programowej dla klasy VIII; samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela; odnajduje w tekście 

informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w tekstach 

dostosowanych do poziomu edukacyjnego; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia 

błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; jego wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; 

wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana; niekiedy popełnia 

rażące błędy językowe zakłócające komunikację, rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

 

2 

Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  opanuje  w niewielkim stopniu wiadomości i 

umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy VIII; większość zadań, nawet 

bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela; czyta niezbyt płynnie, 

niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji; ma problemy z 

czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru; nie potrafi samodzielnie 

analizować i interpretować tekstów; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące 

błędy utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet 

prostych zdań; nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się 

wykonywać polecenia nauczyciela; pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do 



pracy;  często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

1 
Uczeń taką ocenę otrzyma, gdy  nie opanuje  nawet podstawowych wiadomości, ma 

bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach  z zakresu podstawy programowej dla 

klasy VIII , ma kłopoty z techniką czytania; nie odnajduje w tekście informacji podanych 

wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do 

poziomu edukacyjnego;  nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, wykazuje się 

niechęcią do nauki;  zaniedbuje wykonywanie prac domowych; nie angażuje się w pracę 

grupy, nie przeczytał lektur. 

Szczegółowe wymagania z języka polskiego  na poszczególne oceny znajdują się w bibliotece 

szkolnej. 

INDYWIDUALNE POTRZEBY UCZNIA BĘDĄ UWZGLĘDNIANE NA PODSTAWIE 

OPINII PPP i własnych obserwacji nauczyciela. 

 

 

Kryteria oceniania : 

 
Oceny za prace klasowe i sprawdziany wystawiane są wg skali: 

 

• celujący     98% - 100% 

• bardzo dobry     86% - 97% 

• dobry     70% - 85% 

• dostateczny    50% - 69% 

• dopuszczający    30% - 49% 

• niedostateczny   0% - 29% 

 

 

Waga poszczególnych form aktywności: 

 

 Praca klasowa, osiągnięcia w konkursach polonistycznych - waga 3 

 Sprawdzian/test, projekt, formy wypowiedzi pisemnej i ustnej, recytacja, dyktando, zadanie  

dodatkowe, czytanie ze zrozumieniem, odpowiedź ustna  - waga 2 

 Kartkówka, praca w grupach, zadanie domowe, aktywność, udział w konkursach  

polonistycznych – waga 1 

 

Kryteria stosowane podczas dyktanda: 

 

 bezbłędne – celujący 

 1 -2 błędy – bardzo dobry 

 3 - 4 błędy – dobry 

 5 - 6 błędów – dostateczny 

 7 -8 błędów – dopuszczający 

 9 i więcej błędów – niedostateczny 

 

 błędy ortograficzne inne niż sprawdzana zasada należy traktować – 2 błędy jako 1 błąd 

 3 błędy interpunkcyjne – 1 błąd ortograficzny 

 

Formy aktywności podlegające ocenie: 

 

 odpowiedzi ustne’ 

 krótkie pisemne sprawdziany tzw. kartkówki obejmujące materiał z pracy domowej lub z 1, 

2 lub 3 ostatnich lekcji, 

 sprawdziany obejmujące materiał z partii podanej przez nauczyciela zapowiedziane z 



tygodniowym wyprzedzeniem,  

 literackie prace klasowe z lektury zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

 testy z treści lektury, 

 recytacja, 

 krótsze i dłuższe wypowiedzi pisemne, 

 udział w konkursach przedmiotowych i innych przedsięwzięciach, 

 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:   

 

1. Uczeń jest poinformowany o ocenie w chwili jej wystawienia. 

2. W ocenianiu stosuje się następującą skalę:  6 – celujący,  5 – bardzo dobry,  4 – dobry,  3 – 

dostateczny,  2 – dopuszczający,  1 – niedostateczny. 

3. Oceny cząstkowe w dzienniku wyrażane są cyfrą w skali 1– 6. 

4.  Ocena klasyfikacyjna wyrażona jest słownie wg skali: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

5. Uczeń oceniany jest również za aktywność: trzy plusy to  ocena bardzo dobra,  

6. Uczeń może  poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu  w terminie                   

2 tygodni od jej otrzymania. 

7. Niesatysfakcjonującą ocenę z pracy klasowej czy sprawdzianu uczeń może poprawić raz                  

w półroczu. 

8. Uczeń ma prawo 3 razy w ciągu semestru być nieprzygotowany do zajęć lub nie odrobić pracy 

domowej. 

   

  

SPOSÓB USTALANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ : 

 

Klasyfikacji semestralnej i  rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych, 

  

  

Ocena śródroczna i roczna jest efektem systematycznej półrocznej/rocznej pracy ucznia. 

 

Wszystkie pozostałe informacje dotyczące oceniania  znajdują się w Statucie Szkoły.  


