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PRZEDMIOTOWE  

ZASADY OCENIANIA  

 Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA KLAS IV -VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ  

W SIETESZY 

Podstawa prawna: 

 Przedmiotowe zasady oceniania (PZE) zostały opracowane zgodnie z: 

 Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz.1651) 

  Statutem Szkoły, ZSO 

 Nową podstawą programową przedmiotu język polski z dnia 14 lutego 2017 r.  

 Programem nauczania języka polskiego w klasach IV– VIII szkoły podstawowej : Jutro pójdę  

w świat, Świat w słowach i obrazach, Gramatyka i stylistyka, WSiP 
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I. Przedmiotem oceniania są: 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

 

 

II. Cele oceniania 

 

1. Ocenianie bieżące ma na celu: 

 Pomóc uczniowi zauważać, doceniać i rozwijać mocne strony, analizować słabe strony 

 i ukierunkowywać jego dalszą pracę i rozwój; 

 Przekazywać rodzicom/opiekunom informację o postępach ucznia;  

 Dać nauczycielowi informację zwrotną o efektywności jego nauczania, właściwego doboru 

materiałów, metod i sposobów nauczania. 

2. Ocenianie okresowe ma na celu: 

 Przekazać informację uczniowi na koniec pewnego etapu, podczas którego realizuje się 

nauczanie. 

 Dostarczyć rodzicom informacji dotyczących postępów ich dziecka  w określonym czasie 

 Przekazać informację nauczycielowi uczącemu w kolejnej klasie, bądź  na kolejnym etapie 

edukacyjnym. 

III. Skala ocen 

 

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 

 

Stopień : 1- niedostateczny 

                2- dopuszczający 

                3- dostateczny 

                4- dobry 

                5- bardzo dobry 

                6- celujący 
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Taksonomia ocen powinna uwzględniać następujące poziomy wymagań: 

 

 

KONIECZNE (na ocenę dopuszczającą) 

PODSTAWOWE (na ocenę dostateczną) 

 

 

ROZSZERZAJĄCE (na ocenę dobrą) 

DOPEŁNIAJĄCE (na ocenę bardzo dobrą) 

 

Obejmują treści: 

 

 Najważniejsze w uczeniu się danego 
przedmiotu 

 Łatwe dla ucznia, nawet mniej zdolnego 

 Często powtarzające się w procesie 
nauczania 

 Określone programem nauczania   na 
poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej 

 Proste, uniwersalne umiejętności     
 z zakresu nauczania języka polskiego 

 

 

 

Obejmują treści: 

 

 Złożone, mniej przystępne niż te zaliczone 
do podstawowych wymagań 

 Wymagające korzystania z różnych źródeł 

informacji 

 Umożliwiające rozwiązywanie problemów 

 Pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym 

 Pozwalające łączyć wiedzę z różnych 
dziedzin i przedmiotów. 

  

WW  nnaauucczzaanniiuu  jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  ww  kkllaassaacchh  IIVV  ––VVIIIIII  

 

Ocenia się 

1. Zeszyt przedmiotowy ucznia. 

2. Wypracowania klasowe, tzw. prace 

klasowe 

3. Testy sprawdzające. 

4. Zadania domowe na piśmie. 

5. Wypowiedzi ustne z literatury. 

6. Wypowiedzi ustne z gramatyki. 

7. Dyktanda. 

8. Recytacje całych tekstów lub ich 

fragmentów. 

9. Aktywność ucznia na lekcji,  

w tym przygotowanie dodatkowych 

materiałów do lekcji na piśmie,  

w formie plakatu, prezentacji (uczeń 

gromadzi plusy) 

Wyjaśnienie:  

OCENIANIE DYKTAND: 

0 - 1 błąd => bardzo dobry 

2 błędy => dobry 

3 - 4 błędy => dostateczny 
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5 błędów => dopuszczający 

6 i więcej błędów => niedostateczny 

 Uczniowie z dysortografią są oceniani w sposób opisowy; 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 

 

 mówienie (opowiadanie ustne – twórcze i odtwórcze); 

 czytanie: głośne, ciche ze zrozumieniem; 

 pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi; 

 posługiwanie się określonymi zasadami ortograficznymi; 

 znajomość lektur; 

 znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyka); 

 inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie projektów, realizacja 

zadań w grupie, aktywność na zajęciach). 

 

MOTYWOWANIE ucznia do dalszej pracy i rozwoju własnych zdolności poprzez: 

 

 recenzowanie prac pisemnych uświadamiające osiągnięcia i wskazujące kierunek dalszej pracy,  

 ocenianie wypowiedzi ustnej, ze zwróceniem uwagi na formułowanie własnych sądów, logikę 

wypowiedzi, słownictwo i poprawność językową, 

 wprowadzanie nawyków samokształcenia, 

 rozbudzanie motywacji do czytania tekstów literackich i publicystycznych, 

 stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi korzystanie z różnych źródeł informacji, 

 umożliwianie uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Proponowane ocenianie testów literacko-gramatycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procenty Stopnie 

0-19% 1 

20-49% 2 

50-69% 3 

70-89% 4 

90-100% 5 

powyżej 100% 6 
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UMOWA (KONTRAKT ) Z JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stawianie znaków + i – . 

2. Ocena półroczna i roczna to składowa ocen cząstkowych za aktywność, odpowiedzi ustne, zadania 

domowe, prace pisemne sprawdzające z literatury i nauki o języku, gramatykę, ortografię i recytację 

(ocena z recytacji nie ma decydującego wpływu na ocenę końcową). 

3. Na koniec semestru i roku szkolnego zeszyt przedmiotowy ucznia podlega ocenie. Nauczyciel zwracać 

będzie uwagę na kształt, estetykę, poprawność pisma oraz staranność w prowadzeniu zapisów z lekcji , 

zadań domowych. 

4. Zadania domowe, prace klasowe i sprawdziany będą miały zróżnicowany poziom.  

5. O pracy klasowej z literatury czy nauki o języku, oraz o sprawdzianie z obszerniejszej partii materiału  

nauczyciel poinformuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, zaś kartkówki mogą,  ale nie muszą 

być zapowiadane jeden dzień wcześniej. Są one oceniane jak odpowiedź.  

6. Czas trwania pracy klasowej – od 45 do 90 min  

Czas trwania sprawdzianu – 45 min 

Czas trwania kartkówki – 5- 15 min 

7. W ciągu półrocza uczniowie piszą prace klasowe (z lektur ), sprawdziany oraz kartkówki, które mogą być 

również niezapowiedziane. 

8. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w pracy klasowej lub sprawdzianie musi jego zakres zaliczyć ustnie lub 

pisemnie w terminie ustalonym z nauczycielem. 

9. Uczeń ma możliwość poprawić ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu w czasie i formie  wyznaczonej 

przez  nauczyciela przedmiotu. 

10.  Uczeń, który nie opanował pamięciowo utworu poetyckiego lub fragmentu prozy  

w określonym czasie, ma jeszcze tylko jedną szansę otrzymania pozytywnej oceny, jeśli wyuczy się tych 

treści poprawnie w oznaczonym przez nauczyciela terminie. 

11. Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny. Nie 

dotyczy to jednak obowiązkowych prac klasowych, zapowiadanych z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, a także zapowiadanych lekcji powtórzeniowych. 

12. Uczeń, który trzy razy w semestrze nie odrobi zadania domowego dostaje „minusy” - za czwartym razem 

otrzymuje ocenę  niedostateczną. 

13.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  

w dzienniku elektronicznym. 

14. Rodzice/ opiekunowie i uczniowie mają prawo wglądu do ocenionych prac pisemnych ( sprawdziany, 

kartkówki i wypracowania). Uczniowie w czasie lekcji podczas ich omawiania, a rodzice podczas 

konsultacji z nauczycielem ustalonych na początku roku szkolnego. 
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KRYTERIA OCEN  Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV -VIII 

 

Ocena celująca 

 

Uczeń: 

 Posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczająca poza podstawę programową; 

 Samodzielnie rozwiązuje problemy i wykonuje ćwiczenia o dużym stopniu trudności; 

 Czyta z dużym zrozumieniem teksty literackie, potrafi je interpretować; 

 Potrafi przygotować twórczą i oryginalną prezentację, wystąpienie, recytację, inscenizację; 

 W mowie i piśmie posługuje się bogatym i poprawnym słownictwem; 

 Zabiera głos w dyskusji prezentując własne przemyślenia na rozmaite tematy; 

 Poprawnie stosuje wszystkie reguły ortograficzne, zna pisownię trudnych wyrazów 

niemotywowanych zasadami ortograficznymi ; 

 Redaguje dłuższe formy literackie; 

 Aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcjach języka polskiego oraz zaproponowanych zajęciach 

dodatkowych; 

 Z sukcesem bierze udział w polonistycznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

 Czyta z pasją nie tylko lektury obowiązkowe, ale i dodatkowe, co dokumentuje zapiskami  

w dzienniczku lektur (jego prowadzenie nie jest obowiązkowe); 

 Odrabia nie tylko obowiązkowe zadania domowe, ale również dodatkowe - zaproponowane przez 

nauczyciela lub według własnego pomysłu;  

 Jest liderem w zadaniach indywidualnych, zespołowych i grupowych; 

 Starannie prowadzi zeszyt lekcyjny, sporządza oryginalne notatki. 

Ocena bardzo dobra 

 

Uczeń: 

 W wyczerpującym stopniu opanował określony zakres materiału; 

 Samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i wykonuje ćwiczenia; 

 Czyta ze zrozumieniem teksty literackie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji; 

 Wypowiada się w sposób bogaty i ciekawy w mowie i piśmie; 

 Redaguje przewidziane programem formy literackie; 

 Systematycznie odrabia zadania domowe obowiązkowe, czasami podejmuje wyzwania w postaci 

zadań dodatkowych; 

 Sporadycznie popełnia błędy w pisowni niemotywowanej; 

 Starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy; 

 Czyta lektury obowiązkowe i dodatkowe i przygotowuje ich ciekawą prezentację. 

Ocena dobra 

 

Uczeń: 

 W zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki; 

 Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności; bardziej skomplikowane z pomocą 

nauczyciela; 

 Czyta ze zrozumieniem, potrafi znaleźć w tekście niezbędne informacje; 
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 W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów stylistycznych         

 i językowych; 

 Zna i stosuje większość reguł ortograficznych; 

 Bierze udział w lekcji; 

 Odrabia zadania domowe; 

 Czyta lektury obowiązkowe i dodatkowe; 

 Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Ocena dostateczna 

 

Uczeń: 

 Posiada podstawowe  wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, choć jego 

wiedza jest fragmentaryczna i ma problemy z jej samodzielnym przetworzeniem i wykorzystaniem 

 Trudniejsze problemy rozwiązuje przy wsparciu nauczyciela; 

  Wypowiada się raczej poprawnie, chociaż nie posiada zbyt bogatego zakresu słownictwa czynnego 

 Sporadycznie zabiera głos w dyskusji; 

 Czyta lektury obowiązkowe, jednak nie potrafi się popisać ich biegłą znajomością, nie umie 

interesująco zaprezentować lektur dodatkowych; 

 Samodzielnie odrabia zadania domowe. 

 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń: 

 Ma duże braki w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych podstawą programową; 

 Nawet przy prostych zadaniach wymaga wsparcia nauczyciela; 

 Wykazuje słabe rozumienie czytanego tekstu literackiego; 

 W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności  

z formułowaniem nawet prostych zdań i pytań; 

 Otrzymuje słabe oceny z zapowiedzianych prac klasowych oraz sprawdzianów; 

 i kartkówek; rzadko wykorzystuje możliwości ich poprawy; 

 Nie jest aktywny na lekcji, jednak wykazuje pewną chęć do pracy; 

 Często nie wykonuje zadania domowego; 

 Nie czyta wyznaczonej ilości lektur obowiązkowych i dodatkowych; 

 Często nie podejmuje się wykonania zadania; 

 Niestarannie i niesystematycznie prowadzi zeszyt lekcyjny. 

Ocena niedostateczna 

 

Uczeń: 

 Nie opanował najważniejszych wiadomości i nie posiada umiejętności przewidzianych podstawą 

programową; 

 Słabo opanował technikę czytania; 

 Nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem nawet krótkich fragmentów tekstów literackich; 

 Najczęściej nie potrafi wykonać polecenia, nawet przy pomocy nauczyciela; 

 Nie stara się zrozumieć poleceń nauczyciela; 

 Często nie wykonuje zadań domowych; 

 Z prac klasowych, sprawdzianów, testów i kartkówek otrzymuje najczęściej oceny niedostateczne 

 i nie chce lub nie potrafi ich poprawić w zaproponowanym terminie; 
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 Nie czyta lektur obowiązkowych; 

 Nie pracuje z własnej woli; 

 Niestaranie i niesystematycznie prowadzi zeszyt lekcyjny. 

  

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

(wersja dla ucznia) 

 

SZÓSTKĘ, czyli ocenę celującą otrzymasz, jeżeli: 

 Potrafisz samodzielnie rozwiązywać trudne problemy i zadania; 

 Posiadasz wiedzę i umiejętności przewyższające poziom klasy; 

 Z sukcesami bierzesz udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

 Często masz własne propozycje na ciekawy fragment lekcji języka polskiego  czy działanie na terenie 

klasy lub szkoły; 

 Czytasz dużo i z pasją, co dokumentujesz w dzienniczku lektur dodatkowych; 

 Potrafisz pisać ciekawe i oryginalne prace reprezentujące różne formy literackie; 

 Piszesz i wypowiadasz się poprawnym i bogatym językiem; 

 Raczej nigdy nie popełniasz błędów ortograficznych; 

 Staranie prowadzisz zeszyt, starasz się sporządzać oryginalne notatki; 

 Jesteś liderem wielu działań na lekcjach języka polskiego; 

 Pięknie recytujesz poezję, wygłaszasz prozę, wypowiadasz się na wiele tematów, bierzesz udział  

w przedstawieniach, prezentacjach, dramie; 

 Sprawiasz, że dzięki tobie lekcje języka polskiego stają się ciekawsze. 

 

PIĄTKĘ, czyli ocenę bardzo dobrą otrzymasz, jeżeli: 

 Samodzielnie wykonujesz większość zadań; 

 Zawsze czytasz lektury obowiązkowe, ciekawie prezentujesz przed klasą lektury dodatkowe; 

 Potrafisz pisać i mówić poprawnie i ciekawie, masz bogate słownictwo; 

 Sporadycznie popełniasz błędy ortograficznie i to wyłącznie w pisowni niemotywowanej; 

 Zawsze odrabiasz zadania domowe obowiązkowe, a często również dodatkowe; 

 Z większości prac klasowych, testów, sprawdzianów czy kartkówek otrzymałaś/eś piątkę; 

 Starannie i systematycznie prowadzisz zeszyt przedmiotowy. 

CZWÓRKĘ, czyli ocenę dobrą otrzymasz, jeżeli: 

 Potrafisz samodzielnie rozwiązywać problemy i zadania o średnim stopniu trudności; z trudniejszymi 

radzisz sobie z niewielką pomocą nauczyciela; 

 Masz niewielkie braki w wiedzy i umiejętnościach; 

 W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełniasz niewiele błędów; 

 Zawsze odrabiasz zadania domowe, czasami również dodatkowe; 

 Zawsze czytasz lektury obowiązkowe i dodatkowe oraz przygotowujesz ich prezentację na forum 

klasy; 

 Z większości sprawdzianów otrzymałaś/eś czwórki; 

 Na lekcji jesteś skoncentrowany na działaniu; 

 Systematycznie prowadzisz zeszyt przedmiotowy. 

TRÓJKĘ, czyli ocenę dostateczną otrzymasz, jeżeli: 

 Rozwiązujesz samodzielnie proste zadania; 

 Opanowałaś/eś najważniejsze wiadomości i umiejętności; 
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 Starasz się „na czas” przeczytać lektury obowiązkowe i dodatkowe, jednak nie zawsze możesz się 

popisać ich dobrą znajomością oraz ciekawą prezentacją na forum klasy; 

 Budujesz proste wypowiedzi na zadany temat; 

 Starasz się samodzielnie odrabiać zadania domowe; 

 Niezbyt starannie i systematycznie prowadzisz zeszyt przedmiotowy; 

 Z większości prac pisemnych otrzymałaś/eś trójkę. 

DWÓJKĘ, czyli ocenę dopuszczającą otrzymasz, jeżeli: 

 Proste zadania rozwiązujesz przy pomocy nauczyciela; 

 Masz duże braki w wiedzy i umiejętnościach, które powinnaś/powinieneś opanować  w danej klasie; 

 Często nie czytasz lektur obowiązkowych i dodatkowych; 

 Popełniasz dużo błędów ortograficznych i interpunkcyjnych; 

 Nie potrafisz budować poprawnych zdań, masz ubogie słownictwo; 

 Często nie odrabiasz zadań domowych lub odrabiasz je niestarannie i w niedostatecznym wymiarze; 

 Z większości prac pisemnych otrzymałaś/eś oceny dopuszczające, nie korzystasz z możliwości 

poprawy ocen. 

JEDYNKĘ, czyli ocenę niedostateczną otrzymasz, jeżeli: 

 Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafisz lub nie starasz się rozwiązać prostych zadań; 

 Nie wykazujesz chęci do nauki i aktywnego uczestniczenia w lekcjach ; 

 Nie czytasz lektur; 

 Nie potrafisz zbudować nawet krótkich wypowiedzi ustnych i pisemnych na zadany temat; 

 Nie znasz zasad ortografii, piszesz z wieloma błędami ortograficznymi  i interpunkcyjnymi; 

 Nie prowadzisz systematycznie zeszytu; 

 Z większości sprawdzianów otrzymujesz jedynki, nie potrafisz lub nie wykorzystujesz możliwości 

poprawienia oceny we wskazanym przez nauczyciela terminie. 

 

  

UWAGI KOŃCOWE 

1. Nauczyciel zaznajamia uczniów z PZE na początku roku szkolnego oraz na bieżąco udostępnia ten      

    dokument uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia uczniów w I i II semestrze. 

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych. 

4. Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica /prawnego opiekuna, uzasadnić wystawioną   

    ocenę. 

5. Każda ocena jest jawna dla ucznia i rodziców (dziennik elektroniczny). 

6.  Rodzice są zobowiązani podpisać każdą ocenę, bądź informację / uwagę ucznia wpisaną do zeszytu. 

7.  Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 

8.  Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

9.  Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna ze Statutem Szkoły. 

10.  Roczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie ze Statutem Szkoły. 

11. Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową,          

     według której oceniany był sprawdzian (praca klasowa, wypracowanie itp.). 

12. Niezgłoszenie nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej, zeszytu, itp. upoważnia  

      nauczyciela do wystawienia oceny niedostatecznej. 

13. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej      

      nieobecności w szkole. 

14. Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek z lekcji w zeszycie, co najmniej 60 - kartkowym, w linie  

      z marginesem w formacie B5 oraz posiadania na zajęciach podręczników i  materiałów ćwiczeniowych. 
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15. Na początku drugiego etapu edukacyjnego – klasa IV – uczniowie piszą z języka polskiego diagnozę  

      wstępną, obejmującą technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem, znajomość zasad ortograficznych,    

      umiejętność redagowania różnych form wypowiedzi 
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KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI  Z DYSFUNKCJAMI 

 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów 

z dysleksją oraz o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie treści i formy nauczania. 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

 i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

  

KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ 

 

„Dysleksja rozwojowa czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania - zaburzenie manifestujące się 

trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania, inteligencji na 

poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych” / źródło: Wikipedia/ 

 

By precyzyjniej wskazać trudności występujące u dziecka używamy trzech określeń: 

1. dysleksja - trudności w opanowaniu umiejętności czytania 

2. dysgrafia – to zaburzenia dotyczące techniki pisania 

3. dysortografią – to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni 

  

Dysfunkcje te nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego podstawą 

programową. Uzyskanie opinii z PPP nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy 

 i umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do 

systematyczności w utrwalaniu wiedzy 

  

Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co pozostali 

uczniowie. 

1. Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy czym  

o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność ortograficzna. 

2. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i poprawności 

językowej z pominięciem poprawności ortograficznej. 

3. Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów nowych. 

4. Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania zasad 

ortograficznych, jednakże błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; 

niezadowalająca ucznia ocena nie jest wpisywana do dziennika lub te formy pozostają oceniane opisowo.  

 

Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii to: 

- dyktanda z komentarzem, 

- sprawdziany z okienkiem ortograficznym, 

- inne ćwiczenia ortograficzne. 

 

5. Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia. 

6. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i dodatkowy 

zeszyt do ćwiczeń w pisaniu /jeśli to konieczne/. 

Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi) zawsze korzystając ze Słowniczka ortograficznego. 

7. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez autora. 

8. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie. 

9. Uczeń może zapisywać treści drukowanymi literami (w klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera 

/ po uzgodnieniu z nauczycielem /. 

10. Uczeń może zapoznawać się z wersją audio lektury / po uzgodnieniu z nauczycielem /. 
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11. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę kompletne 

 i poprawne pod względem merytorycznym notatki. 

12. Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej maja możliwość wydłużenia terminu pamięciowego 

opanowania wiersza lub fragmentu prozy (wg uznania nauczyciela). 

  

Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania 

 i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych. 

Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu  

z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych 

  

KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI ZE SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ NIŻSZĄ OD 

PRZECIĘTNEJ 

 

1. W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy, jak i treści 

wymagań. Pamiętać jednak należy, że obniżenie kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy 

programowej. Uzyskanie opinii z PPP nie zwalnia dziecka z posiadania jak najszerszego zakresu wiedzy  

i umiejętności, powinno raczej zachęcać do analizowania zdobytych już wiadomości, a także do 

systematyczności w utrwalaniu wiedzy. 

 

2. Wymagania mogą obejmować między innymi: 

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności; 

 pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie; 

 podawanie poleceń w prostszej formie; 

 unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć; 

 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu; 

 unikanie pytań problemowych, przekrojowych; 

 wolniejsze tempo pracy; 

 szerokie stosowanie zasady poglądowości; 

 odrębne instruowanie dzieci; 

 podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek, wydłużanie czasu pracy ucznia 

3. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

Zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi). 

Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania 

 i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych. 

Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz z rodzicem powinien 

systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności 

szkolnych. 
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ANEKS DO PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W KL. IV-VIII 

ZDALNE NAUCZANIE 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 43)0.  

 [2] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20119 poz. 1148, z późn. zm.)  

 [3] § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 530) 

 

 

1. Na czas nauczania zdalnego kryteria ocen pozostają bez zmian. 

2. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w lekcjach zdalnych z języka polskiego, odbywających się 

zgodnie z planem lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

3. Każdy uczeń jest zobowiązany do codziennego monitorowania wiadomości otrzymanych na skrzynkę 

pocztową w dzienniku elektronicznym, bądź na konto w Ms Teams; są to obowiązujące źródła 

informacji. 

 

4. Uczniowie będą otrzymywać zadania wraz z instrukcją oraz pomocnicze materiały dydaktyczne 

dostosowane do realizacji tematu zajęć (linki, filmy, prezentacje, przykładowe rozwiązania zadań, 

itp.) 

 

5. Ocenie bieżącej podlegać będą wskazane przez nauczyciela:  

 

 Wypracowania (dłuższe wypowiedzi na zadany temat w formie przewidzianej dla danej klasy: opis, 

opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, itp. ) przesyłane drogą elektroniczną. 

 Testy sprawdzające (z literatury i nauki o języku ) w formacie Ms Word, PDF lub on-line. 

 Zadania domowe na piśmie przesyłane drogą elektroniczną. 

 Dyktanda w formie elektronicznej. 

 Praca samodzielna ucznia. 

 Aktywność ucznia w czasie zdalnych lekcji, tzn. systematyczny odbiór przygotowanych przez 

nauczyciela materiałów i uzupełnianie na ich podstawie zeszytów przedmiotowych, zeszytów 

ćwiczeń, odsyłanie zadań poprzez Ms Teams 

(lub inny ustalony z nauczycielem sposób) w wyznaczonym przez niego terminie, przygotowanie 

dodatkowych materiałów do lekcji w formie notatek, schematów, plakatów (kl. IV-VI), w formie 

prezentacji multimedialnej, artykułu, eseju (w kl. VII-VIII). 

 

6. Nie wszystkie zadania będą podlegały ocenie.  Nauczyciel określa kryteria oceny oraz decyduje, które 

zadanie będzie jej podlegało. Ocena może być wyrażona cyfrą, + lub -. 

 

7. W przypadku prac pisemnych ocenie podlegają: 

https://kuratorium.kielce.pl/42585/komunikat-men-w-sprawie-w-sprawie-zasad-oceniania-i-klasyfikowania/#_ftnref2
https://kuratorium.kielce.pl/42585/komunikat-men-w-sprawie-w-sprawie-zasad-oceniania-i-klasyfikowania/#_ftnref3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxq9bhrNvyAhVN3KQKHRjFCtsQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpl-pl%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&usg=AOvVaw2bhibqTQ1tccoUnWQDh7xG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxq9bhrNvyAhVN3KQKHRjFCtsQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fpl-pl%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&usg=AOvVaw2bhibqTQ1tccoUnWQDh7xG
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 zrozumienie i realizacja tematu, 

 samodzielna praca w celu jego realizacji (korzystanie przez ucznia z prac innych osób - bez podania 

źródeł – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy), 

 zawartość merytoryczna, 

 kompozycja, 

 styl i język, 

 ortografia i interpunkcja. 

5. Podczas oceniania dyktand obowiązują następujące kryteria: 

0-1 błąd => bardzo dobry 

2 błędy => dobry 

3-4 błędy => dostateczny 

5 błędów => dopuszczający 

6 i więcej błędów => niedostateczny 

*Uczniowie z dysortografią są oceniani w sposób opisowy. 

6. Powyższe kryteria oceniania są dostosowane do wymagań określonych indywidualnie dla ucznia w 

opiniach i orzeczeniach PPP. 

 

8. W przypadku problemów technicznych, zdrowotnych lub innych, skutkujących niemożliwością 

wykonania zadań, rodzic ucznia kontaktuje się z nauczycielem w celu ustalenia innego sposobu pracy 

lub usprawiedliwienia ucznia. 

 

9. W sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma prawo do jej poprawy  

w terminie i na warunkach ustalonych z nauczycielem. 

 

10. Uczeń i rodzic mogą codziennie konsultować się z nauczycielem w godzinach  

pracy nauczyciela przez dziennik elektroniczny oraz platformę Ms Teams,  

a w szczególnych i uzasadnionych przypadkach telefonicznie lub mailowo.  

 

11. Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  

w dzienniku elektronicznym. 

 

12. Przy ustalaniu oceny rocznej – pod uwagę brane będą oceny cząstkowe uzyskane  

w I i II semestrze oraz systematyczna, terminowa praca ucznia.  

 

13. Uczeń może wystąpić o podwyższenie oceny rocznej na wyższą niż przewidywana zgodnie z trybem 

zamieszczonym w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 


