
Przedmiotowe zasady oceniania 
z języka polskiego 

w Szkole Podstawowej nr 3 
w Nowym Mieście Lubawskim 

 
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego powstały w oparciu o 
analizę następujących dokumentów: 
1. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów  w szkołach publicznych. 
2. Podstawa programowa dla szkół podstawowych. 
3. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście 
Lubawskim. 
4. Program nauczania języka polskiego w klasie czwartej, piątej, siódmej i 
ósmej szkoły podstawowej- Nowe słowa na start dla kl.IV iV(Nowa Era) nr 
dopuszczenia 907/1/2017, 907/2/2018, Między nami dla kl,VII i VIII(GWO) – nr 
dopuszczenia 867/4/2017, 867/5/2018. 
 
1. Z języka polskiego ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 
- prace klasowe, 
- sprawdziany umiejętności językowych i literackich, 
- dyktanda, 
- testy, 
- kartkówki, 
- odpowiedzi ustne, 
- recytacje, 
- prace domowe (dłuższe formy wypowiedzi, notatki, prezentacje), 
- praca na lekcji, 
- udział w konkursach (szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, centralnych). 
 
2. Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace 
nadobowiązkowe i  za udział w konkursach: przedmiotowym, literackim, poetyckim, 
recytatorskim, ortograficznym, wiedzowym ( patrz punkt 42). 
 
3. Prace klasowe, dyktanda bądź sprawdziany umiejętności językowych i literackich 
są zapowiadane (patrz punkt 13) i poprzedzane informacją określającą wymagane 
treści i umiejętności. 
 
4. Prace klasowe, sprawdziany pisemne, w tym dyktanda, kartkówki, testy itp. są 
obowiązkowe. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnej formy 
sprawdzianu zobowiązany jest opanować dany zakres materiału. 
 
5.Każdy sprawdzian, kartkówkę, pracę klasową itp. uczeń musi zaliczyć w 
terminie uzgodnionym przez nauczyciela – nie później jednak  niż do dwóch tygodni 
od daty sprawdzianu lub powrotu  do szkoły po czasowej nieobecności. W  
przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie  uczeń pisze 
sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na napisaniu sprawdzianu o 
tym samym stopniu trudności.  
Brak zaliczenia nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę  ocen ,,0”. Po upływie  
wyznaczonego terminu i przystąpienia  ucznia po pracy pisemnej, nauczyciel wpisuje 



 w miejscu,,0” odpowiednią ocenę.                                     
 W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia zaległego 
sprawdzianu. 
6. Każda ocena z ustnych form sprawdzenia umiejętności  lub wiadomości podlega 
wpisaniu do dziennika elektronicznego oraz do zeszytu ucznia bezpośrednio po jej 
ustaleniu  i ustnym poinformowaniu o jej skali.  
 
7. Uczeń ma prawo do poprawiania oceny  (dwa razy w semestrze), w ciągu dwóch 
tygodni od dnia otrzymania oceny, jednakże powinien zgłosić chęć poprawy i 
dokonać tego                        w ustalonym terminie. 
 
 
8. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie 
zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. Waga oceny 
poprawionej spada o jedną wartość.  Waga oceny niepoprawionej nie ulega 
zmianie. 
 
9. Uczeń, który nie poprawił oceny z danego sprawdzianu, kartkówki itp., traci prawo                     
do kolejnych poprawek. 
 
10. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i 
trudności zadań) uczeń otrzymuje ocenę adekwatną do włożonego w zadanie 
wysiłku; mogą to być systematycznie zdobywane plusy (dwa plusy – ocena dobra, 
trzy plusy – ocena bardzo dobra, cztery plusy- ocena celująca). 
 
11. Uczeń ma prawo dwa  razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 
dotyczy to prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, recytacji).Swoje 
nieprzygotowanie zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do 
dziennika elektronicznego skrót ,,np”.                             Nieprzygotowanie  obejmuje 
również zadania domowe  oraz braki zeszytów z pracami domowymi. 
 
12. Jeżeli uczeń nie dotrzyma terminu wyznaczonego na oddanie długoterminowej 
pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.  
( warunki poprawy – punkt 8). 
 
13. Prace klasowe są zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, 
natomiast wypracowania, sprawdziany literackie, językowe i ortograficzne - z 
tygodniowym wyprzedzeniem – wpis do dziennika  elektronicznego opatrzony 
datą wpisu. To samo dotyczy dłuższych zadań domowych. 
 
14. Nie muszą być zapowiadane: 
a/ kartkówki z trzech ostatnich lekcji, 
b/ kartkówki będące formą sprawdzenia pracy domowej, 
c/ krótkie kartkówki ortograficzne związane z bieżącym tematem, 
d/ testy ze znajomości lektur . 
 
 
15. Zapowiedziane z  dwutygodniowym wyprzedzeniem prace klasowe oraz 
długoterminowe prace domowe są sprawdzane i oddane w ciągu 2-3 tygodni (zależy 
od liczebności klasy). 



16. Kartkówki, sprawdziany, testy, dyktanda są sprawdzone i oddane w ciągu 
tygodnia.  
 
17. Po dłuższej (przynajmniej tygodniowej ) usprawiedliwionej nieobecności w szkole 
uczeń nie będzie oceniany przez kolejne 5 dni, jednakże powinien w tym czasie 
uzupełnić zaległości. 
 
18. Każda ocena jest jawna i wpisana do dziennika elektronicznego. 
 
19. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 
oceny niedostatecznej.  
  
20. Ucieczka ze sprawdzianu, pracy klasowej itp. przez ucznia jest traktowana jaka 
odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej.    
 
21. Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany, kartkówki oceniane są 
według procentowych proporcji:  
 

Progi 
procentowe 

ocena 

0-28%  1 

29% 1+ 

30-49% 2 

50% 2+ 

51-68% 3 

69% 3+ 

70-87% 4 

88% 4+ 

89-95% 5 

96% 5+ 

97-100% 6 

 
22.A) Jeżeli uczeń o dostosowaniu wymagań edukacyjnych pisze sprawdzian taki 
sam jak pozostali uczniowie, wówczas nauczyciel stosuje wobec niego następujące 
zasady przeliczenia punktów na ocenę:  
0-19% - ocena niedostateczna, 
20-39%- ocena dopuszczająca, 
40-54%- ocena dostateczna, 
55-70%- ocena dobra, 
71-89%- ocena bardzo dobra,  
90-100%- ocena  celująca.  
B) Jeżeli  natomiast uczeń o dostosowaniu wymagań pisze sprawdzian o obniżonym 
zakresie materiału, wówczas nauczyciel stosuje wobec niego ogólne zasady 
przeliczania punktów  na ocenę jak w odniesieniu do pozostałych uczniów.  
 
 
23. Ocenianie dyktand uczniów klas IV- VI : 
● celujący – 0 bł. ort. 
● bardzo dobry – 1 bł. ort.  



● dobry – 2-3 bł. ort. 
● dostateczny – 4-5 bł. ort. 
● dopuszczający – 6-7 bł. ort. 
● niedostateczny – od 8  bł. ort. 
3 bł. interpunkcyjne = 1 bł. ortograficzny 
 
24. Dyktanda uczniów klas IV- VI  z opinią o dysleksji są oceniane według 
następujących kryteriów:  
● celujący – 1 bł. ort. 
● bardzo dobry – 2 bł. ort.  
● dobry – 3 - 4bł. ort. 
● dostateczny – 5-6   bł. ort. 
● dopuszczający –7 -8 bł. ort. 
● niedostateczny – od 9 bł. ort. 
3 bł. interpunkcyjne = 1 bł. ortograficzny 
25.Dyktanda siódmoklasistów i ósmoklasistów  ocenia się według 
następujących kryteriów:  
● celujący – praca bezbłędna, estetyczna, poprawny zapis ortograficzny, 
● bardzo dobry – 1 bł. ort., 
● dobry – 2 bł. ort., 
● dostateczny – 3- 4 bł. ort.,  
● dopuszczający – 5 - 6 bł. ort., 
● niedostateczny – od 7 bł. ort. 
 
26. Dyktanda uczniów klas siódmych i ósmych  z opinią o dysleksji są 
oceniane według następujących kryteriów:  
● celujący – 1 bł. ort. 
● bardzo dobry – 2 bł. ort.  
● dobry – 3 - 4 bł. ort. 
● dostateczny – 5 - 6 bł. ort. 
● dopuszczający – 7 do 8 bł. ort. 
● niedostateczny – od 9 bł. ort. 
3 bł. interpunkcyjne = 1 bł. ortograficzny 
 
27. A)Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców/ 
prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 
realizowanego przez niego programu nauczania oraz sposobach realizacji 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 
B) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla rodziców/ opiekunów 
prawnych. 
C) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja związane                               
z osiągnięciami ucznia są do wglądu rodziców/opiekunów prawnych tylko na 
terenie szkoły (podczas zebrań, wywiadówek, spotkań indywidualnych). 
 
28. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 
 
29. Uczeń, który opuścił 50 % godzin lekcyjnych, nie może być klasyfikowany                                 
z przedmiotu. Może jednak przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego (zasady i 
procedury przeprowadzania  egzaminu klasyfikacyjnego omówione zostały w punkcie 
43.). 



 
30. O przewidywanej ocenie niedostatecznej semestralnej / rocznej uczeń i jego 
rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed zakończeniem 
semestru / roku szkolnego. 
 
31. O przewidywanej ocenie semestralnej / rocznej uczeń informowany jest             
na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
 
32. Ocena semestralna / roczna ostatecznie zostaje ustalona na jeden dzień                                    
przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 
33. Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 6 ocen 
cząstkowych. Jeżeli uczeń, z jakichś powodów, nie spełnia tego warunku, jest 
zobowiązany do napisania egzaminu, który pozwoli na adekwatną do jego 
wiadomości i umiejętności ocenę. 
 
34. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą ocenę od tej, którą otrzymał na 
koniec semestru bądź koniec roku szkolnego (w tym celu składa podanie o 
przeprowadzenie egzaminu), ale tylko o jedną ocenę wyżej, np. z dostatecznej 
na dobrą. 
 
WARUNKI POPRAWY: 
a/ wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione, 
b/uczeń ma pozytywny stosunek do przedmiotu, 
c/ właściwie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 
 
35. Stosuje się oceny wyrażone słownie lub cyfrą. Niektóre zadania, np. przykładowe 
arkusze egzaminacyjne, testy diagnozujące mogą być oceniane w skali punktowej. 
 
36. Uczeń systematycznie, rzetelnie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy 
(zeszyt jest dokumentem pracy ucznia) i w wyznaczonym terminie oddaje go 
nauczycielowi                            do sprawdzenia. 
W przypadku choroby czy nieobecności z innych powodów uzupełnia notatki i 
zadania domowe. 
W zeszycie winny znajdować się wszystkie otrzymane materiały, a w specjalnej 
teczce ocenione i poprawione prace klasowe, kartkówki, testy, dyktanda itp. Ich 
brak równa się brakowi zadania. Zgromadzone w teczce prace klasowe, 
kartkówki itp. archiwizuje się do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 
 
37. Dodatkowe formy pracy – udział w zajęciach koła, przedstawieniach, 
przygotowaniu rekwizytów itp. premiowane są punktami z zachowania. 
 
38. Uczeń, który - w sposób świadomy - spisuje prace od kolegi, z Internetu itp. 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 
  
 
39. Oceny są wystawiane w oparciu o ocenę ważoną. 
Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej z języka 
polskiego jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:  



1. Każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, 
oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.  

2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  

            średnia           stopień  

 1 -1,69 niedostateczny 

 1,70  do  2,69 dopuszczający 

 2,70  do  3,69 dostateczny 

 3,70  do  4,69 dobry 

 4,70  do  5,50 bardzo dobry 

 5,51  do  6 celujący 

 

 

40. Formy aktywności i ich waga:  

Formy aktywności ucznia waga 

Praca klasowa 5 

Sprawdziany 4 

Wypracowania klasowe 4 

Kartkówki (około 15 min.) 3 

Odpowiedź ustna 3 

Praca na lekcji/aktywność 2 

Zadanie domowe:  

a/ dłuższe formy wypowiedzi 3 

b/ notatki  2 

c/ prezentacje 3 

d/ projekty grupowe 4 

Recytacja  3 

Dyktanda  3 

Konkursy:  

a/ etap szkolny 3 

b/ etap powiatowy 4 

c/ etap wojewódzki 5 

d/ etap centralny 6 

  

41. Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia 
ocenę semestralną. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen 
uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 



42.  Uczeń za zajęcia miejsca punktowanego bądź wyróżnienie w konkursie 
kończącym się na etapie szkolnym otrzymuje ocenę celującą wagi 3, za te same 
osiągnięcia w konkursie rejonowym- ocenę celującą wagi 4. Jeśli zakwalifikuje się na 
etap wojewódzki konkursu, zostaje nagrodzony oceną celującą wagi 5. Jeżeli uczeń 
zostaje laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego, otrzymuje ocenę 
celującą z przedmiotu na koniec roku. Za udział w konkursie na etapie centralnym 
ucznia nagradza się oceną celującą wagi 6. 

 
Ponadto uczeń każdorazowo zyskuje także punkty dodatnie za uczestnictwo w 
danym konkursie. 
 
43. Zasady i procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego z języka 
polskiego. 
 
A) Egzamin klasyfikacyjny może zdawać: 

a )uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

b )na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) uczeń nieklasyfikowany 

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności.  

c)Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel języka polskiego, który 

wystawił                na semestr nieklasyfikowanie, w porozumieniu z uczniem, 

informując o ustalonym terminie dyrektora szkoły.  

d) Egzamin   jest przeprowadzony w przeciągu pierwszego miesiąca drugiego 

semestru.  

e)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel języka polskiego w obecności 

nauczyciela tego samego przedmiotu.  

B)Egzamin ten składa się z dwóch części: 

• pisemnej- na część pisemną egzaminu nauczyciel egzaminujący przygotowuje 

zestaw egzaminacyjny obejmujący zakres materiału z pierwszego semestru, 

na rozwiązanie zestawu uczeń ma wyznaczone 45 minut.  

• ustnej- na część ustną nauczyciel przygotowuje zestawy, zawierające trzy 

tematy (zadania do omówienia przez uczniów).  Za omówienie każdego z nich 

uczeń może otrzymać maksymalnie pięć punktów. Kryteria części pisemnej i 

ustnej są identyczne jak w WZO (przeliczenie procentowe). 

f) Wynik egzaminu klasyfikacyjnego ogłasza się w tym samym dniu.  

g) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.  

 


