WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA
POSZCZEGÓLNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA
POLSKIEGO – KLASA VII – VIII

OCENA CELUJĄCA
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem teksty kultury/lektury 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, terminami z teorii literatury oraz poprawnym
językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem
kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
• wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie
tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem teksty kultury/lektury, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby
interpretacji,
• posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne
pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
• sprawnie posługuje się terminami z zakresu teorii literatury,
• funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę językową.
OCENA DOBRA
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem teksty kultury/lektury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje
w nich informacje,
• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych
i stylistycznych,
• posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
• potrafi wykorzystać wiedzę językową; rozróżnia style wypowiedzi.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem teksty kultury/lektury, 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;
wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
• wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,
• niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,
• stara się wykorzystać wiedzę językową; rozróżnia niektóre style wypowiedzi.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
• 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,
• wykonuje podstawowe ćwiczenia z nauki o języku,
• zna niektóre terminy literackie.
OCENA NIEDOSTATECZNA
Uczeń:
• nie opanował podstawowych wiadomości,
• ma kłopoty z techniką czytania,
• nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu
wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
NA JĘZYKU POLSKIM – KLASA VII – VIII

• odpowiedzi ustne,
• recytacja prozy i poezji,
• prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy, dyktanda,
• prace domowe,
• zadania wykonywane w zeszycie,
• wypowiedzi pisemne na lekcji,
• prace długoterminowe, m.in. projekty, prezentacje multimedialne,
• różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje
i wykorzystuje uzdolnienia (np. konkursy).

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY
KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny z języka polskiego.
a) prośba powinna być skierowana na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do następnego dnia
od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z języka polskiego.
2. Nauczyciel dokonuje analizy zasadności wniosku w terminie 2 dni. Nauczyciel dokonuje analiz
w/w wniosku w oparciu o:
a) udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w Statucie,
b) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z języka polskiego,
c) zaangażowanie ucznia na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, jego postawę
na zajęciach.
3. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i
umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez niego za konieczny.
4. Forma sprawdzenia wiedzy obejmuje metody oceny osiągnięć określone w „Sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na języku polskim”.
5. O terminie i formie sprawdzenia wiedzy nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców.
6. Ustalona w ten sposób ocena przez nauczyciela jest ostateczna w tym trybie postępowania.

