Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów na lekcjach języka polskiego
Formy sprawdzania osiągnięć uczniów
Ocenianie na II etapie edukacyjnym (w klasach IV–VIII) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6.
W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych.
Ocenie podlegają osiągnięcia uczniów, czyli aktualny stan wiedzy i umiejętności oraz wkład
pracy i postępy w uczeniu się. Zadania zlecane uczniom do realizacji są adekwatne do
zdobywanych wiadomości i kształconych kompetencji zapisanych w podstawie programowej,
a potem w programie nauczania.
Każdy test, każda praca klasową jest zapowiedziana co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem i poprzedzona lekcją powtórzeniową. Nauczyciel zwróci na niej uwagę na
te zagadnienia, które będą podstawą sprawdzianu. Prace klasowe, sprawdziany, testy
zawierają ćwiczenia reprezentujące różne poziomy wymagań. Oznacza to, że poszczególne
zadania reprezentują różny stopień trudności i sprawdzać zarówno wiadomości jak i
umiejętności ucznia.
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

• recytacja prozy i poezji,
• odpowiedzi ustne,
• prace klasowe,
• sprawdziany,
• kartkówki,
• testy,
• dyktanda,
• prace domowe,


praca z podręcznikiem,

• zadania wykonywane w zeszycie,
• wypowiedzi pisemne na lekcji,
• prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki,
• udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii
szkolnej,
• różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje
uzdolnienia.
 umiejętność pracy w grupie.
 korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej-co najmniej dwie pozycje książkowe w
miesiącu.

Kryteria ocen
Ocena końcowa (okresowa) jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu
roku szkolnego. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a
także wkładu pracy w czasie trwania procesu edukacyjnego.
OCENA CELUJĄCA
Uczeń:
• opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
• samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
• czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i
interpretować
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.
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń:
• opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
• 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.
OCENA DOBRA
Uczeń:
• w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej
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.
OCENA DOSTATECZNA
Uczeń:
• częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

• 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; 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.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń:
• opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
• 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 wniosków ,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.
OCENA NIEDOSTATECZNA
Uczeń:
• nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy , 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.

Na lekcjach nagradza się aktywność i zaangażowanie ucznia, mobilizuje do dalszej nauki.
Docenianie osiągnięć jest bardzo ważne, zwłaszcza w wypadku osób z trudnościami w
uczeniu się.
Bardzo ważnymi elementami oceniania są: ocena koleżeńska, samoocena, ocenianie działań
zespołu. Samoocena, w której uczeń poddaje refleksji swoje działania na lekcji, wspiera jego
rozwój i uczy podejmowania odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania swoich
słabych i mocnych stron.
Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania raz w okresie –bez podawania przyczyny,
na prace domowe związane z przygotowaniem dłuższej wypowiedzi pisemnej i recytacji
uczeń ma tydzień czasu. Po nieobecności trwającej minimum 5 dni roboczych, uczeń ma
prawo do kilkudniowego okresu na nadrobienie zaległości.
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.
1) 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.
1) 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 z języka polskiego”
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.

