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1. Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: 

- mówienie (odpowiedzi ustne, opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze), 

- czytanie: głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa oraz ciche ze 

zrozumieniem,  

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

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi,  

- znajomość treści lektur obowiązkowych i uzupełniających,  

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku,  

- inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie określonych 

projektów, realizacja zadań w grupie), 

- prace domowe, 

- udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii 

szkolnej, 

- różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje 

uzdolnienia. 

2. Sposoby i częstotliwość kontroli i oceny różnych form aktywności ucznia: 

 

Lp. Rodzaj kontroli Częstotliwość Typ kontroli 

1 
Prace domowe – pisanie, redagowanie 

określonych form wypowiedzi  
dwa razy w półroczu B 

3 

Prace domowe inne, np. zadania 

wykonywane w zeszycie i zeszycie 

ćwiczeń 

co najmniej cztery razy w 

półroczu 
C 

4 
Sprawdziany diagnostyczne (wstępny i 

końcowy) 
raz w półroczu A 

6 
Sprawdziany na podsumowanie 

rozdziału 
trzy razy w półroczu A 

7 Sprawdziany z nauki o języku raz w półroczu B 

8 
Sprawdziany znajomości lektur 

obowiązkowych i uzupełniających 
dwa razy w półroczu B 

9 
Sprawdziany z czytania ze 

zrozumieniem 
dwa razy w półroczu B 

10 Dyktanda ortograficzne dwa razy w półroczu B 

11 Recytacja prozy i poezji raz w półroczu B 

12 Dłuższe odpowiedzi ustne dwa razy w półroczu B 

13 Wypowiedzi pisemne na lekcji co najmniej dwa razy w półroczu C 

14 Zaangażowanie podczas lekcji raz w półroczu C 

15 Zaangażowanie czytelnicze raz w półroczu C 

16 

Dodatkowe zaangażowanie (udział w 

konkursach polonistycznych, w 

przedstawieniu, akademii szkolnej, itp. 

za każde działanie B lub C 

17 

różnorodne działania twórcze, w 

których uczeń prezentuje swoje pasje i 

wykorzystuje uzdolnienia 

za każde działanie B lub C 

 

3. Sposób oceniania poszczególnych umiejętności 

 

Umiejętność Sposób oceniania 

mówienie  kryteria oceny opowiadania ustnego 

czytanie głośne, wyraziste, z uwzględnieniem zasad kryteria  oceny czytania głośnego 
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kultury żywego słowa 

czytanie ciche ze zrozumieniem według liczby uzyskanych punktów 

przeliczanych na oceny [podawane po 

każdym sprawdzianie] 

pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi 

(w domu i w klasie) 

kryteria oceny  pisemnych prac klasowych i 

domowych (ćwiczenia redakcyjne) 

posługiwanie się poznanymi zasadami 

ortograficznymi 
zasady oceniania dyktand 

znajomość treści lektur obowiązkowych   

 

według liczby uzyskanych punktów 

przeliczanych na oceny [podawane po 

każdym sprawdzianie] 

znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku według liczby uzyskanych punktów 

przeliczanych na oceny [podawane po 

każdym sprawdzianie] 

recytacja kryteria oceny recytacji 

rysunkowe konkretyzacje utworów literackich kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji 

utworów 

realizacja określonych projektów kryteria podawane po realizacji projektu, 

uwzględniające zasady ustalone przed jego 

realizacją 

ocena realizacji zadań w zespole kryteria oceny współpracy w zespole 

 

4. Szczegółowe zasady oceniania: 

 

1) Uczniowie oceniani są według zasad i skali określonych w Statucie Szkoły (Dział VII -  

Wewnątrzszkolny System Oceniania). 

 

2) Zasady oceniania pisemnych prac ucznia:  

a) prace pisemne zawierają recenzje tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i informującą 

o elementach, które należy poprawić, 

 

b) za opowiadanie odtwórcze uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Ujęcie najważniejszych składników treści - 8 p. 

II. Opowiadanie treści swoimi słowami [dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z 

tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów] - 5 p. 

III. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 3 p. 

IV. Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] 

– 3 p. 

V. Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do 

wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p. 

VI. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VIII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 5 p. 

IX. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, 

dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu (lub jego fragmentów), nie przyznaje się 

punktów za żadne kryterium. Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej 

przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII. 

 

c) za opowiadanie twórcze uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Zgodność pracy z tematem - 4 p. 
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II. Rozwinięcie tematu - 10 p. 

III. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 4 p. 

IV. Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] - 

4 p. 

V. Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do 

wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p. 

VI. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

VII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

VIII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

IX. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, 

dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII. 

 

d) za opowiadanie twórcze z dialogiem uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Zgodność pracy z tematem - 3 p. 

II. Rozwinięcie tematu - 8 p. 

III. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 3 p. 

IV. Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie 

czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] - 

3 p. 

V. Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do 

wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p. 

VI. Poprawnie zapisany dialog [każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, 

od myślnika, wielką literą] - 3 p. 

VII. Zachowanie właściwych proporcji między częścią narracyjną a dialogiem - 2 p. 

VIII. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

IX. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

X. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

XI. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, 

dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X. 

 

e) za list uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Zgodność pracy z tematem - 4 p. 

II. Rozwinięcie tematu - 8 p. 

III. Obecność elementów charakterystycznych dla listu [miejscowość, data, 

nagłówek, podpis] - 4 p. 

IV. Odpowiedni układ graficzny [właściwe rozmieszczenie charakterystycznych 

elementów, akapity, odstępy, marginesy] - 3 p. 

V. Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji [wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie] - 3 p. 

VI. Obecność zwrotów do adresata - [2–3 poza nagłówkiem] - 3 p. 

VII. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

VIII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

IX. Poprawność interpunkcyjna - [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

X. Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne 

skreślenia] – 3 p. 
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Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX. 

 

f) za opis postaci uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Obecność podstawowych elementów: przedstawienie postaci, opis wyglądu 

zewnętrznego, nazwanie cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną 

ilość],  uzasadnienie podanych cech [nauczyciel każdorazowo określa 

minimalną ilość], ocena własna [zakończenie, podsumowanie] – 12 p. 

II. Rozwinięcie tematu – 8 p. 

III. Spójność i logiczne uporządkowanie opisu - 3 p. 

IV. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

V. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VI. Poprawność interpunkcyjna - [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

VII. Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości akapitów [czystość, 

czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia] – 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

IV, V, VI przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IV i VI. 

 

g) za opis przedmiotu uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Wyodrębnienie i nazwanie elementów (części składowych) przedmiotu 

[niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od 

opisywanego przedmiotu] -6 p. 

II. Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, 

kolor, materiał) przy opisywaniu elementów przedmiotu - 5 p. 

III. Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem, 

bliżej, z lewej strony...) sytuującego względem siebie opisywane elementy 

przedmiotu - 5 p. 

IV. Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi - 3 p. 

V. Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu - 

3 p. 

VI. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy]  -5 p. 

VIII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 5 p. 

IX. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, 

dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie 

przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII. 

 

h) za opis krajobrazu uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz [punktu nie przyznajemy, jeżeli 

dominuje forma opowiadania] - 5 p. 

II. Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu [niezbędne minimum ustala 

każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu opisu] – 6 p. 

III. Stosowanie różnorodnych przymiotników (określających, np. kształt, wielkość, 

kolor) przy opisywaniu elementów krajobrazu - 5 p. 

IV. Stosowanie słownictwa (sformułowania typu: tuż za, dalej, bliżej, z lewej 

strony...) sytuującego w przestrzeni opisywane elementy - 5 p. 

V. Zamieszczenie oceny krajobrazu (własne wrażenia lub refleksje) - 4 p. 

VI. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

VII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 
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VIII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

IX. Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, 

dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie 

przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII. 

 

i) za sprawozdanie uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka - 3 p. 

II. Rozwinięcie tematu - 8 p. 

III. Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub 

mnogiej) - 2 p. 

IV. Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń [punkty 

przyznajemy za podanie wszystkich informacji] - 3 p. 

V. Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń (np. później, 

potem, następnie...) - 3 p. 

VI. Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika (sformułowanie 

wrażeń, refleksji) - 3 p. 

VII. Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [w tym: zaznaczenie akapitami 

trójdzielności wypowiedzi] - 3 p. 

VIII. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

IX. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p. 

X. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p. 

XI. Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne 

skreślenia] - 3 p. 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium 

VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś za kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie 

wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X. 

 

j) za ogłoszenie (zawiadomienie) uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Zredagowanie wypowiedzi nastawionej na podanie informacji o czymś, 

zwracającej uwagę na coś - 5 p. 

II. Uwzględnienie niezbędnych elementów (np. terminu, miejsca, celu, 

ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy)  - 10 p. 

III. Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi - 3 p. 

IV. Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej 

treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

V. Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o 

rozbudowanej treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VI. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o 

rozbudowanej treści i zawiadomieniu – dopuszczalne 3 błędy] - 5 p. 

VII. Właściwy układ graficzny [nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu] - 4 p. 

VIII. Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne 

skreślenie] - 3 p. 

 

k) za instrukcję uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Realizacja tematu [Podanie dokładnych poleceń dotyczących: sposobu 

wykonania czegoś (lub) obsługi jakiegoś urządzenia (lub) postępowania w 

określonych okolicznościach.] - 8 p. 

II. Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń - 4 p. 

III. Rzeczowość i komunikatywność [pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla 

każdego odbiorcy] - 4 p. 
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IV. Konsekwencja użytych form czasowników [uczeń stosuje bezokoliczniki, formy 

trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej] - 3 p. 

V. Przejrzysty układ graficzny - [np. zapis w punktach, czytelne akapity] - 3 p. 

VI. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VII. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p. 

VIII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd] - 5 p. 

IX. Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne 

skreślenie] - 3 p. 

 

l) za zaproszenie uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: 

II. Kto? [podpis pod zaproszeniem], Kogo? [informacje o adresacie], Na co? 

[nazwa uroczystości, imprezy], Kiedy ? [dzień, miesiąc, rok, godzina], Gdzie? 

[miejsce uroczystości, imprezy] - 12 p. 

III. Zastosowanie charakterystycznego słownictwa [np. uprzejmie / serdecznie 

zapraszam, mam zaszczyt / honor zaprosić, proszę o przybycie na...] - 5 p. 

IV. Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi - 4 p. 

V. Poprawność językowa [dopuszczalny 1 błąd] -5 p. 

VI. Poprawność ortograficzna [dopuszczalny 1 błąd] - 5 p. 

VII. Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalny 1 błąd] - 5 p. 

VIII. Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne 

skreślenie] - 4 p. 

 

m) za dyktando uczeń może otrzymać 40 p., z tym że traci punkty za: 

I. Każdy błąd ortograficzny I stopnia  – 4 p. 

II. Każdy błąd ortograficzny II stopnia – 3 p. 

III. Inny błąd – 1 p. 

IV. Błąd interpunkcyjny – 0,5 p. 

V. Błędem ortograficznym w powyższym rozumieniu jest pisownia wyrazów 

niezgodna ze znanymi uczniowi zasadami pisowni, z tym że: 

VI. Za błąd I stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami poznanymi i 

utrwalonymi w poprzednim półroczu, 

VII. Za błąd II stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami aktualnie 

poznawanymi przez uczniów 

 

n) za test lub sprawdzian uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Za pytania zamknięte (wyboru) – 20 p. 

II. Pytania otwarte (wymagające umiejętności sprawnego wypowiadania się i 

logicznego myślenia) – 20 p. 

 

3) Zasady oceniania odpowiedzi ustnych.  

a) za opowiadanie ustne uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

I. Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem - 5 p.  

II. Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia - 10 p.  

III. Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi - 5 p.  

IV. Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] - 5 p.  

V. Wyraźne mówienie [uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany] - 5 p.  

VI. Przestrzeganie poprawności językowej [dopuszczalne 3 błędy] - 5 p.  

VII. Wyraziste mówienie [uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji 

opowiadania; zaciekawia, potęguje napięcie itp.] - 5 p. 

 

b) za recytację uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 



str. 8 
 

I. 20 p. za pamięciowe opanowanie tekstu (liczne błędy, podpowiedzi wykluczają 

przyznawanie punktów za kolejne kryteria, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną),  

II. 10 p. za głośność mówienia, poprawność mówienia (uczeń jest słyszany i 

rozumiany) 

III. 5 p. za wyrazistość mówienia (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji 

lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.) 

IV. 5 p. za właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w 

wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych) 

 

c) za głośne czytanie uczeń może otrzymać 15 p., w tym: 

I. Płynność czytania (opanowanie tekstu) [do dwóch błędów (nieznaczne 

„przekręcenia”) –5 punktów; od 3 do 4 błędów – 3 punkty; od 5 do 6 błędów – 

1 p., liczne błędy, częste poprawianie przez nauczyciela wykluczają 

przyznawanie punktów za kolejne kryteria, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną] – 5 p.  

II. Właściwe tempo czytania [dostosowane do sytuacji ukazanej w tekście, 

przestrzeganie znaków interpunkcyjnych] - 3 p.  

III. Wyraźne czytanie [uczeń jest słyszany i rozumiany] - 3 p.  

IV. Wyraziste czytanie [dba o intonację, czyli zmienia głos w zależności od form i 

charakteru czytanych zdań, potrafi barwą głosu oddać emocje opisane w 

tekście, sugestywnie akcentuje ważne wyrazy, zwracając uwagę słuchacza na 

istotne treści, stosuje pauzy logiczne pozwalające na lepsze zrozumienie 

czytanego tekstu] - 4 p. 

 

4) Za pracę w zespole uczeń może otrzymać 15 p., w tym: 

I. Uczeń chętnie podejmuje współpracę z innymi. 2 

II. Uczeń czuje się odpowiedzialny za rezultat pracy zespołu. 2 

III. Uczeń jest zaangażowany w pracę zespołu do końca realizacji ćwiczenia. 1 

IV. Uczeń odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania. 2 

V. Uczeń życzliwie zachęca innych do pracy. 1 

VI. Uczeń ma ciekawe pomysły. 2 

VII. Uczeń liczy się ze zdaniem innych. 1 

VIII. Uczeń grzecznie odnosi się do innych. 1 

IX. Uczeń umie słuchać innych. 2 

X. Uczeń pomaga innym w pracy. 1 

XI. Uczeń przeszkadza innym w pracy. -2 

XII. Uczeń nie chce pomóc innym w pracy. -2 

XIII. Uczeń nie wykonuje rzetelnie powierzonych zadań. -1 

XIV. Uczeń w sposób agresywny narzuca innym swoje przekonania i poglądy. -1 

XV. Uczeń lekceważy i wyśmiewa innych. -2 

XVI. Uczeń nie przyjmuje krytyki. -1 

 

5) Pozostałe zasady oceniania.  

a) w przypadku form wypowiedzi poznanych w klasie czwartej obowiązują zasady 

oceniania zawarte w przedmiotowym systemie oceniania dla tej klasy, 

b) za zaangażowanie podczas lekcji uczeń może otrzymać 15 p. Ocena ta jest wynikiem 

półrocznej obserwacji przez nauczyciela pracy ucznia na lekcjach języka polskiego. 

Oceny tej dokonuje się w drugiej połowie półrocza. 

c) za zaangażowanie czytelnicze uczeń może otrzymać 15 p. Ocena ta zależy od ilości 

przeczytanych książek z biblioteki szkolnej (minimum 3 na ocenę dopuszczającą) oraz 

umiejętności wykazywania się w czasie lekcji zdobytą w ten sposób wiedzą, 
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d) dwa razy w półroczu uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji 

nieprzygotowania, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji 

- zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z poddania się kontroli typu „A” i 

zapowiadanej kontroli typu „B”. 

 

5. Sposoby poprawy ocen cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych  

a) uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za:  

- mówienie (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny 

niedostatecznej),  

- czytanie głośne (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej 

oceny niedostatecznej),  

- dyktando (po tygodniu od otrzymania oceny niedostatecznej powtórnie pisze ten 

sam tekst dyktanda; ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej 

oceny niedostatecznej),  

-  recytację (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny 

niedostatecznej), 

- sprawdziany z nauki o języku (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej 

wcześniej oceny niedostatecznej),  

b) ocenę końcową za kontrolę i jej poprawę wylicza się ze średniej uzyskanych punktów 

w czasie tych dwu kontroli. 

c) nie poprawia się ocen uzyskanych za:  

- ciche czytanie ze zrozumieniem,  

- redagowanie określonych form wypowiedzi,  

- sprawdziany ze znajomości treści lektur.  

Uczeń może uzyskać pozytywne (lepsze) oceny przy okazji kolejnego czytania ze 

zrozumieniem, redagowania określonej formy wypowiedzi czy sprawdzianu ze znajomości 

treści lektury. Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez całe półrocze (rok). Nie 

ma możliwości poprawiania („zdawania”) na ocenę wyższą przed końcem półrocza. Jeżeli 

uczeń nie zgadza się z przewidywaną  oceną roczną, może zgłosić  nauczycielowi chęć 

poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej 

ocenie rocznej. Zasady poprawy tej oceny są określone w §144a Statutu Zespołu Placówek 

Oświatowych w Olesznie. 

 

6. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych  

Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest zobowiązany 

do nadrobienia we własnym zakresie braków wynikających z absencji. W tym celu, po 

powrocie do szkoły, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, który dokładnie określa, w 

jaki sposób i w jakim terminie uczeń powinien nadrobić zaległości. 

 

7. Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych i stwierdzoną dysleksją rozwojową 

a) w stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i 

zapisane w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) ogólnie 

stosowane są następujące ułatwienia:  

- uczniowie mogą zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą 

(dotyczy to sprawdzianów cichego czytania ze zrozumieniem, sprawdzianów ze 

znajomości treści lektur obowiązkowych, sprawdzianów ze znajomości 

wybranych zagadnień z nauki o języku),  

- większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych przy 

ocenianiu ćwiczeń redakcyjnych, 

- uczniowie mają możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą (bezbłędne 

przepisanie tekstu dyktanda z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez 

nauczyciela).  
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b) przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową: 

dysortografia, dysgrafia (stwierdzona i zapisana w opinii wydanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną): 

- w przypadku dysortografii nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej w 

pracach pisemnych uczniów (suma punktów za poszczególne kryteria jest niższa o 

liczbę punktów przyznawanych pozostałym uczniom za kryterium: poprawność 

ortograficzna). Zadaniem ucznia jest poprawienie wszystkich błędów wskazanych 

przez nauczyciela za pomocą słownika ortograficznego i wyjaśnienie zasad 

pisowni w formie pisemnej. 

- w przypadku dysortografii dyktanda uczniowie mogą poprawiać „do skutku” 

(bezbłędne przepisują tekst dyktanda z uwzględnieniem poprawek nanoszonych 

przez nauczyciela). W przypadku odmowy wykonania takiej poprawy uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- w przypadku dysgrafii nie bierze się pod uwagę zaburzeń strony graficznej pisma, 

a jedynym wymogiem jest jego czytelność. 

- nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane 

w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na 

sprawdzianach). 

 

8. Zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne i uzyskiwania 

dodatkowych informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów: 

a) każdą poprawioną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń zabiera do domu, gdzie 

zapoznają się z nią jego rodzice, co potwierdzają własnoręcznym podpisem, 

b) prace te są zwracane nauczycielowi i przechowywane do końca roku szkolnego, 

c) informacje o bieżących wynikach edukacyjnych są umieszczane w dzienniku 

elektronicznym, 

d) nauczyciel informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną 

niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

e) nauczyciel informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej 

ocenie śródrocznej i rocznej (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

f) dodatkowe informacje zainteresowanym rodzicom uczniów są udzielane w każdy 

________ o godz. _______. (informacja zostanie przekazana na początku roku 

szkolnego) 

 

9. Zasady półrocznego i rocznego podsumowywania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

1) w każdym półroczu uczeń musi zostać poddany przynajmniej: 

a) trzem kontrolom typu A, 

b) trzem kontrolom typu B 

c) trzem kontrolom typu C 

2) do obliczenia oceny półrocznej (rocznej) bierze się średnią arytmetyczną punktów 

uzyskanych przez ucznia z kontroli danego typu. 

3) ocena półroczna (roczna) jest wyliczana, zgodnie z WSO z sumy średnich 

arytmetycznych uzyskanych z kontroli typu A, B i C. 

 

10. Zakładane osiągnięcia uczniów na zakończenie klasy VI 

Uczeń na zakończenie nauki w drugim cyklu kształcenia (klasy IV-VI) powinien posiadać 

następujące wiadomości i umiejętności (KLIKNIJ TUTAJ) 

  


