
1 
 

 
 
 
 
 
 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE   

Z JĘZYKA  POLSKIEGO  

DLA 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

ORAZ KLASY  III GIMNAZJUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Opracowanie:  

                                                                        Elżbieta Kaszuba 

                                                                  Mariola Marut 

                                                                     Bernadeta Sałek 



2 
 

             WSTĘP 

„Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia, jest pomocą w kształto-
waniu osoby wychowanka, stanowi główny punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania 
i kształcenia. Za rozwój języka w mowie i piśmie (w tym za zasób pojęć, ortografię i estetykę zapi-
su) – odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele niezależnie od reprezentowanej specjalności”  - Pod-
stawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. 

 Głównym celem edukacji polonistycznej jest wykształcenie u uczniów umiejętności spraw-
nego mówienia, czytania, słuchania i pisania oraz rozwój zainteresowań, rozbudzanie motywacji 
odbioru dzieł literackich innych tekstów kultury, wskazanie drogi rozumienia drugiego człowieka 
i otaczającego świata. 
 Pokazaniu pozytywnych efektów pracy ucznia służy jej systematyczna kontrola i ocena, któ-
ra jednocześnie stanowi bardzo ważny czynnik motywujący go do dalszego wysiłku.  
 Przy opracowywaniu przedmiotowego systemu oceniania wykorzystano następujące doku-
menty oraz materiały dydaktyczne: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów, 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10.06.2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów, 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla II etapu edukacji szkoły podstawowej, 
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla III etapu edukacji – gimnazjum. 

 
I Kontrakt między nauczycielem a uczniem 

1.Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z ocenianiem przedmiotowym. 

2. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom. Oceny są jawne, oparte o poznane 

kryteria. 

3.Dwa  razy w półroczu uczeń może zgłosić ogólne nieprzygotowanie do zajęć  oznaczone wpisem 

„np.” oraz dwa razy brak zadania, zeszytu, zeszytu ćwiczeń oznaczone „bz” (nie dotyczy to zapo-

wiedzianych sprawdzianów i wypracowań szkolnych). Trzy braki bieżących zadań jest równo-

znaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak 

gotowości do odpowiedzi ustnej lub brak wymaganych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych. 

4. Otrzymanie pięciu plusów z wielokrotnego zabierania głosu w trakcie lekcji i przynoszenia po-

mocy dydaktycznych jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą za aktywność. 

5.Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do pisemnej formy sprawdzania wiedzy - otrzy-

muje „0” (symbol ten nie jest oceną, a jedynie informacją dotycząca systematyczności pracy 

ucznia). Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od 

powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalo-

nego terminu nauczyciel powinien dać uczniowi sprawdzian do napisania na najbliższej lekcji 

i w miejsce symbolu „0” wpisuje się ocenę. 
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6.Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych 

i końcowych na wywiadówkach, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz poprzez 

dziennik elektroniczny. Podczas indywidualnych spotkań są udostępnione do wglądu pisemne prace 

uczniów. 

7. Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych uczniom ocenach z przedmiotu na 

półrocze tydzień przed i koniec roku szkolnego na dwa tygodnie przed klasyfikacją półroczną 

i roczną poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych 

z przedmiotu rodzice uczniów zostają poinformowani pisemnie na jeden miesiąc przed klasyfikacją 

półroczną i roczną. 

 

II Formy aktywności na lekcjach języka polskiego 

 Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne (wytwory 
pracy ucznia). 
  

1. Pisemne: 
 odpowiedź na pytania, 
 rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 
 testy – sprawdziany nauczycielskie (diagnostyczne, sumujące), 
 redagowanie tekstu użytkowego (zaproszenia, telegramu itp.), 
 redagowanie formy literackiej, wypracowania. 

2. Ustne: 
 kilkuzdaniowa wypowiedź, 
 dialog, 
 czytanie tekstów, 
 opowiadanie, 
 recytowanie, 
 prezentacja. 

3. Praktyczne: 
 niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik), 
 praca plastyczna, 
 utwór wokalny. 

Przedmiotem oceny są: 
 - wiadomości (wiedza) 

- umiejętności 
- postawa – aktywność  

 
PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 
1. Zeszyt ucznia jest sprawdzany co najmniej raz w półroczu. 
2. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności meryto-

rycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej. 
3. W przypadku pojawienia się dużej ilości rażących błędów ortograficznych, nie znajdują-

cych uzasadnienia psychologicznego (dysleksja, dysgrafia), nauczyciel może zlecić ucz-
niowi przepisywanie albo ponowne napisanie notatki, ćwiczenia itp. 
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4. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie, zeszycie ćwiczeń za czas swojej 
nieobecności w szkole. 

5. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia z tego obowiązku 
lub określić, które partie notatek mogą być pominięte. 

6. Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze i przy jej wystawianiu 
brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność i pomysłowość notatek, ich po-
prawność merytoryczna, estetyka, poprawność ortograficzna i gramatyczna. 

 
ZADAWANIE I OCENA PRAC DOMOWYCH 

 
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
2. Przy zadawaniu zadania domowego nauczyciel określa wymagania formalne związane z od-

robieniem tego zadania – termin, sposób. 
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej. 
4. Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do ko-

lejnej lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wie-
dzy, zgromadzenia materiałów, wykonania prac plastycznych lub innych. 

5. Nauczyciel ma obowiązek wyznaczenia odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego 
realizację. 

6. Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w wyznaczonym terminie. 
7. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej. 
8. Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą  oceny nie-

dostatecznej. 
9. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym po-

nownie przez nauczyciela. 
10. W uzasadnionym przypadku – częste nieodrabianie prac domowych spowodowane zanie-

dbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków ucznia, 
brakiem systematyczności – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wy-
konania pracy domowej. 

11. Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas 
kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I OCENA WYPRACOWAŃ KLASOWYCH  
Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 
1. W ciągu półrocza obowiązuje jedna pisemna praca klasowa  (wypracowanie) z języka pol-

skiego (lub tyle, ile wyznacza przyjęty przez nauczyciela program). 
2. Nauczyciel każdorazowo podaje uczniom zakres materiału, który obejmuje wypracowanie 

klasowe oraz sprawdzaną formę literacką, lekturę. 
3. Nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowanie klasowe uczniów w terminie nieprzekraczają-

cym 14 dni od daty pisania pracy przez uczniów. 
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KRYTERIA OCENY GŁOŚNEGO CZYTANIA 

BARDZO DOBRY 

Uczeń biegle, bezbłędnie czyta nowy tekst, bez przestojów, z uwzględnieniem akcentów lo-
gicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjo-
nalnych. Uwzględnia zawsze znaki interpunkcyjne. 

DOBRY 

Uczeń stara się czytać płynnie, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i 
rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. Rozumie czytany tekst. 

DOSTATECZNY 

Uczeń odczytuje tekst nie rozumiejąc go, sporadycznie uwzględnia znaki interpunkcyjne. 
Błędnie odczytuje niektóre wyrazy w nowym tekście. 

DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń stara się odczytać tekst składając litery. Nie uwzględnia znaków interpunkcyjnych ani 
intonacji głosowej. 

NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie opanował techniki głośnego czytania, co uniemożliwia mu wykonywanie najprost-
szych zadań i ćwiczeń oraz samodzielne uczenie się. 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI 

CELUJĄCY 

Uczeń osiąga sukces w konkursie recytatorskim na terenie szkoły, gminy, powiatu, woje-
wództwa. Recytuje różnorodne utwory na akademii szkolnej i innej imprezie artystycznej. 

BARDZO DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 
bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, oddając głosem nastrój utwo-
ru. Interpretuje wiersz lub fragment prozy ze świadomością roli i charakteru podmiotu mówią-
cego Interpretuje tekst barwą i siłą głosu oraz stosuje odpowiednią intonację wierszową.

 

DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 
dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać nastrój 
utworu (dopuszczalne drobne uchybienia barwy i siły głosu). Uczeń recytuje tekst, zwracając 
uwagę na zabarwienie uczuciowe i natężenie głosu. 



6 
 

DOSTATECZNY 

Uczeń opanował tekst wiersza z nielicznymi pomyłkami (2 - 5). W niewielkim stopniu prze-
strzega zasad interpunkcyjnych, nie stara się dobrze akcentować. Niedbale wypowiada zdania i 
wyrazy. 

DOPUSZCZAJĄCY 

Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub wskazany przez nauczyciela fragment prozy. Opuszcza 
jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego pau-
zowania, artykulacji, nie rozumie rymu jako współbrzmienia zakończeń wyrazów w wierszu. 

NIEDOSTATECZNY 

Uczeń nie opanował pamięciowo całości wiersza lub fragmentu prozy wskazanego przez nau-
czyciela. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie odtworzyć z pamięci wiersza lub frag-
mentu prozy. 

KRYTERIA OCENY ODPOWIEDZI USTNEJ 

CELUJĄCY 

Wypowiedź ustna jest całkowicie poprawna pod względem językowo-stylistycznym i meryto-
rycznym. Uczeń prezentuje wiadomości wykraczające poza program nauczania danej klasy, do-
konuje uogólnień, wyraża własne sądy, ocenia. W wypowiedzi uwzględnia właściwe dla przyję-
tej formy środki językowe, posługuje się piękną polszczyzną. 

BARDZO DOBRY 

Wypowiedz ustna (przewidziana programem nauczania dla danej klasy) jest poprawna pod 
względem językowo-stylistycznym i merytorycznym. Temat wyczerpująco zrealizowany, pełny 
zakres wiadomości. W wypowiedzi uwzględnione są właściwe dla danej formy środki języko-
we. Uczeń wyraża własne sądy, uogólnia, posługuje się poprawną polszczyzną 

DOBRY 

Wypowiedź ustna (przewidziana programem nauczania dla danej klasy) jest całkowicie sa-
modzielna, poprawna pod względem językowo-stylistycznym i logicznym, zawiera większość 
wymaganych wiadomości. Wydarzenia uporządkowane są zgodnie z chronologią. Uczeń posłu-
guj się poprawną polszczyzną. 

 

DOSTATECZNY 

Wypowiedz ustna budowana jest na ogół samodzielnie (z niewielkim ukierunkowaniem prze 
nauczyciela), z uwzględnieniem zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań i precy-
zyjnego stosowania poznanego słownictwa. Uczeń prezentuje w odpowiedzi ustnej zakres wia-
domości i umiejętności podstawowych przewidzianych programem nauczania dla danej klasy. 

DOPUSZCZAJĄCY 

W wypowiedzi ustnej uczeń popełnia błędy merytoryczne i językowo-stylistyczne, ale samo-
dzielnie lub z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania. Opowiada o zda-
rzeniach, których sam był uczestnikiem, formułuje najprostsze formy wypowiedzi przewidziane 
programem. 
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NIEDOSTATECZNY 

Wypowiedź ustna nie jest poprawna pod względem językowym i rzeczowym. Nawet z pomocą 
nauczyciela uczeń nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania i sformułować dłuższej wy-
powiedzi. 

III Wystawianie ocen 

OCENA ŚRÓDROCZNA I  KOŃCOWOROCZNA 

1.Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wystawiana jako średnia ważona. Przelicznik punk-
tów jest następujący: 
 
 
 - odpowiedzi ustne  - 5 pkt 
 
 - prace klasowe  - 4 pkt 
 
 - sprawdziany   -  5 pkt 
 
 - zadania domowe  - 3 pkt 
 
 - czytanie   - 4 pkt 
 
 - dyktanda   - 3 pkt 
 
 - recytacja   - 2 pkt 
 
 - aktywność   - 2 pkt 
 
 - zeszyt   - 2 pkt 
 
 udział w konkursach  -3 pkt 
 
 osiągnięcie w konkursie -5 pkt 
 

2. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza wraz ze wskazówkami dotyczą-

cymi poprawy. Przy ocenach z testów, sprawdzianów i wypracowań klasowych dłuższy  ko-

mentarz jest wpisany do dziennika. 

3. Ocena śródroczna  i roczna jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w da-

nym roku szkolnym przy uwzględnieniu ich wag – ocena wyliczana jest przez system Librus.  

Uczeń otrzymuje ocenę  śródroczną lub końcową   o  stopień wyższą,  jeżeli uzyskuje średnią co 

najmniej 1.65,  2.65, 3.65. 4.65. 

3.Nauczyciel ma prawo podwyższenia oceny, mimo tego, iż uczeń nie uzyskał wymaganej śred-

niej w przypadku,  gdy widzi znaczne postępy w nauce. Może  też  obniżyć ocenę, jeżeli zauwa-

ży, że  uczeń nie wykazuje postępów , a wręcz przeciwnie jego zaangażowanie i stosunek do 

nauki znacznie się obniżyły. 
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OCENIANIE ORTOGRAFII 

• Uczeń ma prawo do korzystania ze Słownika ortograficznego w czasie pisania pracy, zarów-
no w domu jak i w klasie. Wyjątek stanowi pisanie dyktand ortograficznych sprawdzają-
cych. 

• Znajomość zasad ortografii i stosowania ich w praktyce sprawdzana jest przy wyko-
rzystaniu testu ortograficznego i dyktanda sprawdzającego dwa razy semestrze. 

• Dyktanda sprawdzające oceniane są według następujących kryteriów: 

KRYTERIA OCENY DYKTAND SPRAWDZAJĄCYCH 

0 błędów ortograficznych, 3 błędy interpunkcyjne - celująca 
   1 błąd I kategorii i 1 błąd II kategorii    - bardzo dobra 

   2 błędy I kategorii, 2 błędy II kategorii    - dobra 
   3 błędy l kategorii, 3 błędy II kategorii    - dostateczna 
   4 błędy 1 kategorii. 4 błędy II kategorii    - dopuszczająca 
   więcej niż 4 błędy I kategorii, 4 błędy II kategorii   - niedostateczna 

 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny II kategorii  

2 błędy ortograficzne II kategorii = 1 błąd ortograficzny I kategorii 

Do błędów ortograficznych l kategorii zalicza się pisownię: ó, u, rz, z, h, eh, „nie"' z czasowni-
kami, wielką literą, om. en, ą, ę.Do błędów ortograficznych II kategorii zalicza się pisownię: i - j, 
-by, „nie" z innymi częściami mowy i pozostałe nie wy stępujące w I kategorii. 

Punktacja dyktand może być zmieniona i dostosowana do poziomu klasy. 

STOSOWANIE I OCENIANIE SPRAWDZIANÓW 

1. Pod koniec półrocza obowiązuje jedna praca klasowa pisemna (test) sprawdzająca wiadomo-
ści i umiejętności z języka polskiego. 

2. Po każdym bloku nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian wiadomości i umiejętności. 
3. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, który objęty jest sprawdzianem oraz listę umie-

jętności podlegających sprawdzaniu na tydzień przed planowanym sprawdzaniem. 
4. Nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nieprzekraczającym 14 dni 

od daty pisania prac przez uczniów. 
5. Sprawdzian napisany na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia można poprawić. Poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o wynikach. Uczeń 
poprawia dany sprawdzian tylko jeden raz. 

6. Sprawdziany i inne prace pisemne są przechowywane  w szkole do końca bieżącego roku 
szkolnego. 

7. Sprawdziany (testy) oceniane są według następującej skali: 

0 - 29% 30 - 49% 50 - 74% 75 - 89% 90 - 100% 
niedostateczny      dopuszczający        dostateczny               dobry                 bardzo dobry 
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Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004r. dotyczącym możliwości zmia-
ny przez ucznia oceny ustała się następujący tryb postępowania. 

Obowiązuje test pisemny i odpowiedź ustna. 

1. Test pisemny z zakresu literatury i nauki o języku z I półrocza w wypadku oceny śródrocz-
nej lub z całego roku w przypadku oceny końcoworocznej. Z testu uczeń musi otrzymać 
minimum 75% punktów, aby go zaliczyć i przystąpić do odpowiedzi ustnej. 

2. Drugą część stanowi odpowiedź ustna. Pytania w tej części sprawdzianu wiadomości przy-
gotowane zostaną z tematyki lektur omawianych w danej klasie. 

3. Rodzice oraz uczniowie na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną zostają 
powiadomieni o proponowanych ocenach z przedmiotu odpowiednio na pierwsze półrocze i 
koniec roku szkolnego. 

4. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotu, rodzice uczniów zostają po-
informowani pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną. 

 
 

IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny 

NORMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W KLASACH  IV- VI 

Ocena celująca  
Uczeń:  
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program  
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności  
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie  
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację  
- w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem  
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim  
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach  
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe  
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej  
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)  
 
Ocena bardzo dobra:  
Uczeń:  
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie  
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia  
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej inter-
pretacji  
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje  
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny  
- aktywnie uczestniczy w lekcji  
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe  
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne  
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw.  
 
Ocena dobra:  
Uczeń:  
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- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki  
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nau-
czyciela  
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,  
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych  
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów  
- bierze czynny udział w lekcji  
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe  
- zeszyt, praca własna jw.  
 
Ocena dostateczna:  
Uczeń:  
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma 
problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem  
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela  
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących 
błędów językowych  
- sporadycznie zabiera głos na lekcji  
- odrabia obowiązkowe prace domowe  
 
Ocena dopuszczająca:  
Uczeń:  
- ma duże braki w wiedzy  
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela  
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego  
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formu-
łowaniem nawet prostych zdań  
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy  
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej  
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej  
 
Ocena niedostateczna:  
Uczeń:  
- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy  
- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela  
- wykazuje się niechęcią do nauki  
- nie rozumie poleceń nauczyciela  
- nie odrabia prac domowych  
- nie pracuje w czasie pracy własnej  

 
 

NORMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE SIÓDMEJ 
 
Ocena celująca 
 
Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie przekraczają obowiązujący program naucza-
nia. 

- Twórczo, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 
- Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy. 
- Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje je dojrzałość myślenia. 
- Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i literackich na szczeblu rejonowym, 

wojewódzkimi i krajowym.  
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Ocena bardzo dobra 
 
Otrzymuje ją uczeń, który opanował następujący zakres wiadomości i umiejętności: 

- Sprawnie posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi. 
- Biegle dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenia, opisu, opowiadania) 
- Redaguję charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą, umiejętnie wprowadzając cytaty 

z tekstu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bo-
hatera. 

- Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego, teatralnego, porównuje dramat z jego re-
alizacją telewizyjną, opowieść z jej adaptacja filmową. 

- Pisze sprawozdanie- recenzję, które prezentuje indywidualne, oryginalne spojrzenie na  lekturę, 
film, teatr, swobodnie używa fachowego słownictwa. 

-  Bezbłędnie dokonuje analizy dzieła literackiego- utworu epickiego. 
- Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (np. zwrot do adresata, py-

tania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie.) 
- Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki. 
- Zna typy narracji, omawia poznawcze i moralne walory utworu. 
- Gromadzi słownictwo na zadany temat. 
- Rozpoznaje i klasyfikuje imiesłowy, omawia zastosowanie w różnych funkcjach składniowych. 
- Wskazuje różnicę miedzy czasownikiem przechodnim, a nieprzechodnim. 
- Określa funkcje stron czasownika. 
- Wyjaśnia osobliwości w odmianie czasownika. 
- Bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków. 
- Przeprowadza analizę zdania pojedynczego, na trudniejszych przykładach. 
- Rozpoznaje zdania okolicznikowe i ich rodzaje. 
- Wskazuje różnice między rodzajami zdań złożonych współrzędnych i zdań podrzędnych. 
- Przedstawia budowę zdania złożonego na wykresie. 

 
Ocena dobra 
 
Otrzymuje ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności : 
 

- Podejmuje próby oceny i wartościowania problemów i zjawisk dotyczących języka, literatury, kul-
tury; 

- Wypowiada się w formie sprawozdanie – recenzja, rozprawka na tematy związane z życiem, opis, 
charakterystyka porównawcza; 

- Potrafi poprawić samodzielnie większość własnych błędów; 
- Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego 

utworu , określa typ powieści; 
- W opowiadaniu poprawnie zapisuje dialog, wprowadza elementy opisu; 
- Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy; 
- Zna terminy literackie wprowadzone na lekcjach; 
- Swobodnie wypowiada się o utworze literackim, nazywa własne stany uczuciowe; 
- Wskazuje w utworze poznane środki poetyckiego wyrazu; 
- Przeprowadza klasyfikację imiesłowów i określa ich funkcję w zdaniu; 
- Wskazuje na różnice w budowie strony czynnej , biernej i zwrotnej. 
- Przekształca zdania z konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie; 
- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego rozwiniętego; 
- Wyróżnia w zdaniu okoliczniki i nazywa ich rodzaje; 
- Nazywa rodzaje zdań współrzędnych; 
- Tworzy wyrazy pochodne stanowiące różne części mowy; 

 
Ocena dostateczna 
 
Otrzymuje ją uczeń , który opanował następujące wiadomości i umiejętności : 

- Przedstawia treść utworu na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wska-
zuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów; 
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- Zna pojęcie dramatu, fraszki, hymnu, satyry, powieści historycznej, poprawnie posługuje się nimi 
w wypowiedziach; 

- Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, plan rozprawki; 
- Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami; 
- Zna i posługuje się przynajmniej w stopniu dostatecznym poznanymi zasadami ortograficznymi; 
- Odróżnia imiesłowy od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przy-

słówkowe; 
- Tworzy różne strony czasowników; 
- Pisze w miarę poprawnie partykuły „nie”, „by” z czasownikiem; 
- Wyodrębnia poznane części mowy i określa ich formę gramatyczną, określa ich funkcję w zdaniu; 
- Rozróżnia zaimki, partykuły; 
- Przeprowadza analizę zdania pojedynczego na łatwych przykładach; 
- Rozpoznaje zdanie złożone współrzędnie i podrzędne; 
 

Ocena dopuszczająca 
 
Otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczy-
ciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności. 
- Technika czytania i rozumienia tekstu literackiego pozwala na samodzielne opowiadanie odtwór-

cze; 
- Potrafi wskazać fikcję i autentyzm utworu; 
- W stopniu zadowalającym pracuje z książką, zaznaczając fragmenty; 
- Określa cechy powieści, wskazuje akcję, wątki, bohaterów; 
- Pisze charakterystykę bohatera literackiego, opowiadanie odtwórcze, streszczenie; 
- Samodzielnie pisze ogłoszenie, zaproszenie; 
- Potrafi rozpoznać odmienne i nieodmienne części mowy;    
- Wskazuje na prostych przykładach imiesłowy; 
- Rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone; 
- Dokonuje wykresu prostego zdania pojedynczego. 

 
Ocena niedostateczna 
 
 Otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na 

ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać   z pomocą nauczyciela zadań o nie-
wielkim stopniu trudności, a   posiadane braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają 
mu edukację na wyższym poziomie. 

 
 

NORMY WYMAGAŃ W KLASIE ÓSMEJ 
 

 
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia 
wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą,  a ponadto wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacz-
nie wykraczającymi poza program nauczania. Pożądany jest także jego udział w konkursach polonistycz-
nych oraz szczególnie aktywna postawa w zajęciach pozalekcyjnych. 
 
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który : 
- buduje precyzyjnie wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe   w sytuacjach oficjalnych i nieoficjal-
nych, 
- udziela wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją, 
- aktywnie uczestniczy w rozmowie na rozmaite tematy, krytycznie słucha wypowiedzi, 
- wyraża własny punkt widzenia w sposób jasny i przekonujący, 
- aktywnie uczestniczy w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi, 
- szanuje zdania rozmówców i interpretuje opinie dyskutantów, 
- barwnie i spójnie opowiada na wybrany temat; oddaje treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją 

głosu, 
- sprawnie posługuje się  wymaganymi formami wypowiedzi  
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- bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy wskazane przez nauczyciela 
- płynnie i bezbłędnie czyta z właściwą intonacją, 
- interpretacyjnie czyta teksty epickie, liryczne i dramatyczne, 
- krytycznie, cicho czyta teksty inspirujące do konstruktywnego myślenia i działania, 
- wykorzystuje i modyfikuje informacje zawarte w tekście, cytuje, 
- zna literackie środki wyrazu, a także środki wyrazu teatru, filmu i mediów, 
- umie krytycznie analizować treści przekazów medialnych, 
- analizuje i interpretuje reklamy, 
- korzysta z różnego rodzaju słowników, 
- sprawnie redaguje wszystkie  pisemne formy wypowiedzi objęte programowymi  treściami nauczania: 

notatka (tradycyjna i według schematu), opis (przedmiotu, postaci, przeżycia wewnętrznego), charakte-
rystyka postaci (jednej, dwóch, zbiorowości, autocharakterystyka), opowiadanie, opowiadanie z dialo-
giem, sprawozdanie typu recenzja, głos    w dyskusji, esej szkolny, list (otwarty, motywacyjny, pry-
watny), dziennik, pamiętnik, teksty publicystyczne (notatka prasowa, felieton, reportaż, artykuł); 

- umiejętnie i sprawnie stylizuje tekst (archaizacja, dialektyzacja), 
- uczeń sprawnie, świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę językową   z zakresu: 

- Fonetyki , 
- Fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, funkcje części mowy w 

formach mówionych); 
- Składni (wypowiedzenia, równoważnik zdania, zdania pojedyncze, zdanie złożone ); 
- Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, analiza słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawie-

nia, zrosty, wyrazy modalne, wulgaryzmy, neologizmy, emocjonalizmy, zapożyczenia); 
- Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych  i interpunkcyjnych oraz umie-

jętność ich zastosowania udokumentowana bezbłędnym zapisem tekstu). 
- bardzo dobrze zna wszystkie wskazane przez nauczyciela lektury programowe, co świadczy o świado-

mym i krytycznym zapoznaniu się z ich treścią, 
- w wypowiedziach ustnych stosuje dojrzały i krytyczny komentarz, 
- aktywnie uczestniczy w dyskusji nad lekturą, 
- oryginalnie, samodzielnie, krytycznie, na wysokim poziomie literackim tworzy prace pisemne, 
- dogłębnie  zna biogramy autorów lektur, 
- bezbłędnie wskazuje, nazywa i definiuje obowiązujące według ustaleń programowych pojęcia teore-

tycznoliterackie, językowe i kulturowe, czynnie posługuje się nimi w pracach pisemnych i wypowie-
dziach ustnych. 

 
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia poniższe 
wymagania: 
 
- buduje precyzyjne wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjal-

nych, 
- udziela wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją, 
- aktywnie uczestniczy w rozmowie na rozmaite tematy, krytycznie słucha wypowiedzi, 
- wyraża własny punkt widzenia w sposób jasny i przekonujący, 
- aktywnie uczestniczy w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi, 
- szanuje zdania rozmówcy i interpretuje opinie dyskutantów, 
- barwnie i spójnie opowiada na wybrany temat;  oddaje treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją 

głosu, 
- poprawnie posługuje się formami wypowiedzi: opis, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, 

sprawozdanie (z lektury, filmu, widowiska teatralnego, audycji), streszczenie fabularnego utworu lite-
rackiego, 

- bezbłędnie wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy wskazane przez nauczyciela, 
- płynnie i bezbłędnie czyta z właściwą intonacją, 
- interpretacyjnie czyta teksty epickie, liryczne i dramatyczne, 
- krytycznie, cicho czyta teksty inspirujące do konstruktywnego myślenia i działania, 
- wykorzystuje i modyfikuje informacje zawarte w tekście, 
- cytuje, 
- zna literackie środki wyrazu, a także środki wyrazu teatru, filmu i mediów, 
- umie krytycznie analizować treści przekazów medialnych, 
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- analizuje i interpretuje reklamy, 
- korzysta z różnego rodzaju słowników, 
- poprawnie redaguje wszystkie pisemne formy wypowiedzi objęte programowymi treściami nauczania, 
- poprawnie stylizuje teksty (archaizacja, dialektyzacja), 
- zna zasady tworzenia przypisów i bibliografii oraz próbuje ich praktycznego zastosowania, 
- sprawnie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę językową z zakresu: 

- Fonetyki i ortofonii ,Fleksji (części mowy odmienne i nieodmienne, osobliwości w odmianie, 
funkcje części mowy w formach mówionych); 

- Składni (wypowiedzenia, równoważnik zdania, zdania pojedyncze, zdanie złożone – współrzędnie 
złożone, podrzędnie złożone przydawkowe  i dopełnieniowe); 

- Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu, analiza słowotwórcza wyrazu, złożenia, zestawie-
nia, zrosty, wyrazy modalne, wulgaryzmy, neologizmy, emocjonalizmy, zapożyczenia); 

- Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejęt-
ność ich zastosowania udokumentowana bezbłędnym zapisem tekstu). 

- dobrze zna wszystkie wskazane przez nauczyciela lektury programowe co świadczy o świadomym i 
krytycznym zapoznaniu się z ich treścią, 

- w wypowiedziach ustnych stosuje dojrzały i krytyczny komentarz, 
- aktywnie uczestniczy w dyskusji nad lekturą, 
- samodzielnie, krytycznie, o dość wysokim poziomie literackim tworzy prace pisemne, 
- dobrze zna biogramy autorów lektur, 
- wskazuje, nazywa i definiuje obowiązujące według ustaleń programowych pojęcia teoretycznoliterac-

kie, językowe i kulturowe; czynnie posługuje się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. 
 
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia 
poniższe wymagania: 
- buduje wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, 
- udziela odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją, 
- uczestniczy w rozmowach na rozmaite tematy, 
- krytycznie słucha wypowiedzi, 
- wyraża w sposób jasny własny punkt widzenia, 
- próbuje aktywnie brać udział w dyskusji jako nadawca i odbiorca wypowiedzi, 
- szanuje zdanie rozmówcy i próbuje interpretować opinię dyskutantów, 
- spójnie odpowiada na wybrany temat oraz próbuje oddać treści właściwą barwą, natężeniem i intonacją 

głosu, 
- próbuje posługiwać się formami wypowiedzi: opis, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, 

sprawozdanie (z lektury, filmu, widowiska teatralnego, audycji), streszczenie fabularnego utworu lite-
rackiego, 

- wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy wskazane przez nauczyciela, 
- płynnie czyta z właściwą intonacją, 
- próbuje interpretacyjnego czytania tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych, 
- cicho czyta teksty inspirujące do przemyśleń i twórczego działania, 
- wykorzystuje informacje zawarte w tekście, 
- cytuje, 
- zna podstawowe środki wyrazu literatury, teatru, filmu i mediów, 
- próbuje analizować treści przekazów medialnych, 
- analizuje reklamy, 
- korzysta z różnego rodzaju słowników, 
- redaguje wszystkie pisemne formy wypowiedzi objęte programowymi treściami nauczania, 
- dopuszcza się nielicznych błędów kompozycyjnych, stylistycznych i językowych, 
- próbuje stylizowania tekstu (archaizacja, dialektyzacja), 
- zna zasady tworzenia przypisów i bibliografii, 
- funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę językową z zakresu: 

- Fonetyki i ortofonii, 
- Fleksji (znajomość form i funkcji odmiennych i nieodmiennych części mowy); 
- Składni (wypowiedzenia; równoważnik zdania; zdanie pojedyncze, rozróżnianie i nazywanie ro-

dzajów zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie); 
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- Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu; próby przeprowadzenia samodzielnej analizy sło-
wotwórczej wyrazu; rozróżnianie złożeń, zestawień, zrostów; dostrzeganie i nazywanie zjawisk za-
chodzących we współczesnej polszczyźnie); 

- Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych; pisownia 
dopuszczająca błędy II stopnia i nieliczne błędy I stopnia. 

- zadowalająco zna wszystkie wskazane przez nauczyciela lektury programowe, co świadczy o zapozna-
niu się z ich treścią, 

- komentuje  treści lektur w wypowiedziach ustnych i próbuje aktywnie uczestniczyć w dyskusji, 
- samodzielnie tworzy pisemne prace literackie będące próbą krytycznego odbioru dzieła literackiego, 
- zadowalająco zna biogramy autorów lektur, 
- wskazuje, nazywa i definiuje podstawowe pojęcia teoretycznoliterackie, językowe i kulturowe obowią-

zujące według ustaleń programowych, 
- próbuje posługiwania się nimi w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych. 
 
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych speł-
nia poniższe wymagania: 
 
- buduje wypowiedzi jednozdaniowe i wielozdaniowe w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, 
- udziela odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją, 
- próbuje uczestniczyć w rozmowie na rozmaite tematy, 
- próbuje krytycznego słuchania wypowiedzi, 
- wyraża własny punkt widzenia, 
- zabiera głos w dyskusji, 
- szanuje zdanie rozmówcy i  interpretuje z  pomocą nauczyciela opinie dyskutantów, 
- opowiada na wskazany temat, 
- próbuje posługiwania się wymaganymi programem nauczania formami wypowiedzi z wydatną pomocą 

nauczyciela. 
- płynnie czyta z właściwą intonacją, 
- cicho czyta teksty inspirujące do przemyśleń i twórczego działania, 
- wykorzystuje informacje zawarte w tekście, 
- cytuje, 
- zna podstawowe środki wyrazu literatury, teatru, filmu i mediów, 
- odbiera i relacjonuje treści przekazów medialnych, 
- analizuje reklamy z pomocą nauczyciela, 
- korzysta z różnego rodzaju słowników, 
- zna główne wyznaczniki form wypowiedzi objęte programowymi treściami nauczania oraz próbuje je 

poprawnie redagować, 
- funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę językową z zakresu: 

- Fonetyki i ortofonii, 
- Fleksji (ogólna znajomość form i funkcji odmiennych i nieodmiennych części mowy); 
- Składni (wypowiedzenia; równoważnik zadnia; zdanie pojedyncze; rozróżnianie rodzajów zdań 

złożonych współrzędnie i podrzędnie); 
- Słowotwórstwa (budowa słowotwórcza wyrazu; analiza słowotwórcza wyrazu przeprowadzona z 

pomocą nauczyciela; rozróżnianie złożeń, zrostów, zestawień wspomagane przez nauczyciela; do-
strzeganie zjawisk zachodzących we współczesnej polszczyźnie); 

- Ortografii i interpunkcji (znajomość zasad i reguł ortograficznych i interpunkcyjnych; w pisowni 
dopuszcza się błędy I i II stopnia – umiejętność analizy i  poprawy tych błędów z pomocą nauczy-
ciela, 

- ogólnie zna wskazane przez nauczyciela lektury programowe co świadczy o zapoznaniu się z ich tre-
ścią, 

- komentuje treści lektury w wypowiedziach ustnych wspomagane przez nauczyciela, 
- próbuje aktywnie uczestniczyć w dyskusji, 
- samodzielnie tworzy  schematyczne pisemne prace literackie. 
 
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie 
spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać z pomocą nauczyciela 
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zadań o niewielkim stopniu trudności, a posiadane braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożli-
wiają mu edukację na wyższym poziomie. 
 

NORMY WYMAGAŃ W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM 
 

OCENA CELUJĄCA 
-Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. 
-Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy. 
-Wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu 
zdobywanej wiedzy. 
-Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej 
rzeczywistości. 
-Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach języka polskiego na szczeblu rejonowym, wojewódzkim. 
Uczestniczy w organizowanych w mieście, województwie, kraju konkursach literackich. 
-Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka szkolna, kółka polonistyczne 
lub teatralne, twórcza praca pozaszkolna w klubach itp.) 
-Prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. 
- Prace pisemne są bezbłędne. 
 
OCENA BARDZO DODRA 
Uczeń : 
-Potrafi  wypowiadać się ustnie i pisemnie, wypowiedzi jego są poprawne pod względem stylistyczno – 
językowym, logicznym i rzeczowym. 
- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane 
programem; wyodrębnia poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję w utworze literackim. 
-Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie oraz ich cechy gatunkowe. 
- Posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzianych w programie. 
- Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, znajomości reguł gramatycznych i in-
terpunkcyjnych; formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tek-
stów. 
- Pisze rozprawki na tematy dotyczące życia ucznia, a także odnoszące się do problemów przedstawionych 
w lekturach. Swe opinie popiera umiejętnie dobranymi cytatami. 
- Swobodnie wypowiada się w opisie przeżyć wewnętrznych o uczuciach i doznaniach bohaterów literac-
kich i własnych, używa słownictwa nacechowanego emocjonalnie. 
- W opowiadaniach twórczych i odtwórczych stosuje słownictwo ożywiające relację, słownictwo oceniają-
ce, wykorzystuje różnorodne konstrukcje zdaniowe, umacnia wypowiedzi dialogami, monologami, opisami 
przeżyć, sytuacji tła, postaci, pytaniami retorycznymi, cytatami. 
- Pisze list prywatny, otwarty, motywacyjny oraz teksty publicystyczne: notatka prasowa, felieton, repor-
taż, artykuł. 
- Teksty użytkowe: ogłoszenia drobne, instrukcje, regulaminy 
- Biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe. 
- Potrafi omówić osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników. 
- Rozróżnia typy liczebników; odmienia je. 
- Umie przedstawić podział zaimków ze względu na funkcję w zdaniu i zastępowaną część mowy; umiejęt-
nie stosuje zaimki w zdaniu. 
-Wykonuje wykresy zdań złożonych. 
- Wskazuje bezbłędnie sformułowane zdania, potrafi nazwać rodzaj błędu i poprawić go. 
- Rozróżnia mowę zależną i niezależną; zdania i wyrazy wtrącone, stosując je w wypowiedziach pisem-
nych. 
- Bezbłędnie dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, określa jego znaczenie realne i słowotwórcze. 
- Potrafi omówić funkcje formantów słowotwórczych. 
- Biegle nazywa i analizuje kategorie słowotwórcze wyrazów. 
- Omawia funkcje neologizmów. 
-Ocenia na konkretnych przykładach nowe wyrazy pod względem poprawnościowym. 
- Przeprowadza i biegle omawia klasyfikację głosek. 
- Charakteryzuje rodzaje upodobnień fonetycznych i uproszczeń spółgłoskowych. 
- Poprawnie wyróżnia wyrazy bezakcentowe; poprawnie akcentuje wyrazy w języku polskim. 
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-Opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. 
 
OCENA DOBRA 

 
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy trzeciej. 

 
-W zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowiedzi. 
- Posługuje się słownictwem związanym z doznaniami emocjonalnymi. 
- Osiąga spójność wypowiedzi poprzez parafrazę tekstu, a także stosowanie wyrazów spajających. 
- Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych i stylistycznych. 
- Poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi: opowiadanie, opis, sprawozdanie, recenzja, streszcze-
nie, charakterystyka, rozprawka, esej szkolny, list prywatny, otwarty, motywacyjny, teksty publicystyczne 
(notatka, felieton, reportaż, artykuł), teksty użytkowe(ogłoszenia drobne, o pracę, instrukcje). 
- Zna treść wymaganych lektur. 
- Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie. 
- Dokonuje interpretacji tekstu poetyckiego, wskazuje i nazywa środki poetyckie. 
- Posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy. 
- Zna koniugacje czasowników, tworzy imiesłowy. 
- Poprawnie określa formę gramatyczną odmiennych części mowy. 
- Poprawnie odmienia zaimki, dzieli je ze względu na znaczenie. 
- Wykonuje rozbiór logiczny i gramatyczny zdania łącznie z wykresem związków wyrazowych 
- Wyodrębnia rodzaje zdań. 
- Poprawnie przekształca i stosuje imiesłowowy równoważnik zdań. 
- Sporządza proste wykresy zdań. 
- Oddziela formant od podstawy słowotwórczej, nazywa formanty, wskazuje oboczności. 
- Sporządza wykresy rodziny wyrazów, znajduje rdzeń, wskazuje na oboczność w rdzeniu. 
- Odróżnia zrosty, złożenia, neologizmy. 
-Przeprowadza klasyfikację głosek. 
- Poprawnie zaznacza akcent wyrazowy i zdaniowy. 
- Na konkretnych przykładach zaznacza upodobnienia fonetyczne i uproszczenia grup spółgłoskowych. 
- W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne. 
 
OCENA DOSTATECZNA 
Uczeń wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym. 
-Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim. 
- Poprawnie pisze opowiadanie, opis postaci, list prywatny, motywacyjny, sprawozdanie, charakterystykę, 
streszczenie, plan rozprawki, włącza dialog w tok narracji. 
- Na prostym przykładzie omawia cechy dramatu. 
- Wyodrębnia elementy budowy wiersza (strofa, wers); wskazuje rymy, podstawowe środki stylistyczne, 
temat, podmiot liryczny. 
- Umie się posługiwać słownikami i encyklopedią. 
- Rozróżnia części mowy, umie dokonać rozbioru logicznego i gramatycznego (proste przykłady). 
- Rozróżnia zdania podrzędnie złożone i współrzędnie złożone. 
- Potrafi wskazać mowę zależną i niezależną. 
- Tworzy wyrazy pochodne, oddziela podstawę słowotwórczą od formantu, tworzy rodzinę wyrazów o 
przejrzystej budowie. 
- Wyróżnia w tekście archaizmy i neologizmy. 
- Odróżnia głoski i litery, określa spółgłoski, poprawnie zaznacza akcent. 
-  Popełnia nieliczne błędy ortograficzne, zna podstawowe zasady ortograficzne oraz pisownię partykuł z 
różnymi częściami mowy, zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych. 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 
- Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane w programie. 
-Rozumie czytany i zanalizowany na lekcji tekst. 
-Popełniane błędy nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w jej napisanie. 
-Poprawnie redaguje proste opowiadanie, charakterystykę, opis postaci, list prywatny i motywacyjny, 
sprawozdanie, ogłoszenie drobne, zaproszenie. 
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-Rozróżnia części mowy i zdania. 
- Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone, odróżnia zdanie złożone podrzędnie od zdania współrzędnie 
złożonego. 
- Tworzy wyrazy pochodne, podstawowe, rodzinę wyrazów. 
- Dzieli wyraz na głoski, litery, sylaby, określa głoski. 

 
OCENA NIEDOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych 
nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest  
w stanie wykonać z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim stopniu trudności, a posiadane braki w wia-
domościach  i umiejętnościach uniemożliwiają mu edukację na wyższym poziomie. 

 

 
Kryteria oceny recenzji filmu/spektaklu 

 
Numer 

kryterium 
Kryteria Liczba 

punktów 

I 
TEMAT (0-8)1 

I Trafny tytuł [związany z treścią pracy] 0-1p. 

II Podanie podstawowych informacji o filmie, spektaklu  i jego twórcach - co najmniej 
cztery informacje [tytuł, czas powstania, reżyser, autor scenariusza, scenograf, ko-
stiumolog, kompozytor muzyki, obsada aktorska] 

0-1p. 

III Przedstawienie problematyki filmu/ spektaklu 0-1p. 

IV Subiektywna ocena różnych elementów filmu / przedstawienia- co najmniej cztery 
elementy 
[np. reżyseria, scenariusz, scenografia, kostiumy, praca statystów, kaskaderów, muzy-
ka,montaż, dźwięk, dubbing, efekty specjalne, nastrój] 

0-2p. 

V Subiektywna ocena gry aktorów 0-1p. 

VI Stosowanie słownictwa perswazyjnego 0-1p. 
VII Poprawność pracy pod względem merytorycznym 0-1p. 

II 
KOMPOZYCJA (0-3)** 

VIII Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji 0-1p. 
IX Spójność tekstu 0-1p. 
X Logiczność [nie występują nieuzasadnione powtórzenia] 0-1p. 

III 
JĘZYK I STYL (0-4)** 

XI Poprawność językowa [0-3bł. ^ 3p.; 4bł. ^ 2p.; 5bł. - 6 bł. ^ 1p.; 7bł. ^ 0p.] 0-3p. 

XII Funkcjonalność stylu [styl odpowiedni do formy wypowiedzi] 0-1p. 
IV 

ZAPIS (0-3)** 
XIII Poprawność ortograficzna [0bł. ^ 2p.; 1bł. ^ 1p.; 2bł. ^ 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 

0bł.-3bł. ^ 2p.; 4bł. ^ 1p.; 5bł. ^ 0p.] 
0-2p. 

XIV Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopusz-
czalnych 6 błędów] 

0-1p. 
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Kryteria oceny opowiadania twórczego 
 

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I 
TEMAT (0-6)* 

I Rozwinięcie tematu 0-2p. 

II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0-1p. 
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0-1p. 

IV Ciekawy sposób prowadzenia narracji [osiągnięty na przykład dzięki prawidłowemu 
wprowadzenie do toku narracji kilkuzdaniowego opisu; np. opisu przedmiotu, krajo-
brazu, wyglądu zewnętrznego postaci, sytuacji, przeżyć wewnętrznych; lub elemen-
tów charakterystyki postaci] 

0-2p. 

 
Numer 

kryterium 
Kryteria Liczba 

punktów 
II 

KOMPOZYCJA (0-3)** 
V Trójdzielność wypowiedzi [wstęp, rozwinięcie, zakończenie] z zachowaniem właści-

wych proporcji 
0-1p. 

VI Spójność 0-1p. 
VII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0-1p. 

III 
JĘZYK I STYL (0-4)** 

VIII Poprawność językowa [0-3bł. ^ 3p.; 4bł. ^ 2p.; 5bł.- 6 bł. ^ 1p.; 7bł. ^ 0p.] 0-3p. 
IX Funkcjonalność stylu 0-1p. 

IV 
ZAPIS (0-3)** 

X Poprawność ortograficzna [0bł. ^ 2p.; 1bł. ^ 1p.; 2bł. ^ 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 
0bł.-3bł. ^ 2p.; 4bł. ^ 1p.; 5bł. ^ 0p.] 

0-2p. 

XI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopusz-
czalnych 6 błędów] 

0-3p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, 
nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

 
Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) ^ celujący; 15-16p. ^ bardzo 
dobry; 13-14p. ^ dobry; 11-12p. ^ dostateczny; 8-10p. ^ dopuszczający; 0-7p. ^ niedostateczny 

Kryteria oceny opowiadania z dialogiem 
 

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I 
TEMAT (0-6)* 

I Rozwinięcie tematu 0-2p. 
II Trafny tytuł [odpowiedni do treści opowiadania] 0-1p. 
III Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku zdarzeń 0-1p. 
IV Poprawne i celowe wprowadzenie dialogu w tok narracji [co najmniej jeden przykład 

składający się z co najmniej sześciu wypowiedzi] 
0-1p. 

V Poprawne stosowanie uzupełnień dialogowych [co najmniej trzy przykłady] 0-1p. 
II 

KOMPOZYCJA (0-3)** 
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VI Trójdzielność wypowiedzi [wstęp, rozwinięcie, zakończenie] z zachowaniem wła-
ściwych proporcji 

0-1p. 

VII Spójność 0-1p. 
VIII Logiczność [brak powtarzania tych samych treści] 0-1p. 

III 
JĘZYK I STYL (0-4)** 

IX Poprawność językowa [0-3bł. ^ 3p.; 4bł. ^ 2p.; 5bł.- 6 bł. ^ 1p.; 7bł. ^ 0p.] 0-3p. 
X Funkcjonalność stylu 0-1p. 

IV 
ZAPIS (0-3)** 

XI Poprawność ortograficzna [0bł. ^ 2p.; 1bł. ^ 1p.; 2bł. ^ 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 
0bł.-3bł. ^ 2p.; 4bł. ^ 1p. 5bł. ^ 0p.] 

0-2p. 

XII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopusz-
czalnych 6 błędów] 

0-1p. 

* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę nie na temat. ** Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, 
nie przyznaje się punktów z tych kategorii. 

 

Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

16p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) ^ celujący; 15-16p. ^ bardzo 
dobry; 13-14p. ^ dobry; 11-12p. ^ dostateczny; 8-10p. ^ dopuszczający; 0-7p. ^ niedostateczny 

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki - reprodukcji obrazu 
 

Numer 
kryterium 

Kryteria Licz-
ba 
punk-
tów 

I 
TEMAT (0-10) 

I Realizacja tematu [opowiadanie nie może dominować nad opisem] 0-1p. 
II Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0-1p. 
III Określenie tematyki obrazu [np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, 

scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt] 
0-1p. 

IV Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na 
pierwszym planie obrazu 

0-1p. 

V Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na dru-
gim planie obrazu 

0-1p. 

VI Opis tła obrazu 0-1p. 
VII Określenie nastroju 0-1p. 
VIII Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów - np. ich kształt, 

wielkość, kolor [nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej 
cechy dla różnych elementów] 

0-1p. 

IX Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne - co najmniej cztery 
przykłady [np. na pierwszym planie, obok, z prawej strony, poniżej, u dołu] 

0-1p. 

X Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji 0-1p. 
II 

KOMPOZYCJA (0-2)* 
XI Trójdzielność wypowiedzi 0-1p. 
XII Spójność 0-1p. 

III 
JĘZYK I STYL (0-4)* 

XIII Poprawność językowa [0-3bł. ^ 3p.; 4bł. ^ 2p.; 5bł.- 6 bł. ^ 1p.; 7bł. ^ 0p.] 0-3p. 
XIV Funkcjonalność stylu 0-1p. 
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IV 
ZAPIS (0-3)* 

XV Poprawność ortograficzna [0bł. ^ 2p.; 1bł. ^ 1p.; 2bł. ^ 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 
0bł.-3bł. ^ 2p.; 4bł. ^ 1p.; 5bł. ^ 0p.] 

0-2p. 

XVI Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy, dla uczniów z dysleksją dopusz-
czalnych 6 błędów] 

0-1p. 

 
* Jeśli praca jest krótsza niż połowa wymaganej objętości, nie przyznaje się punktów z tych kate-
gorii. Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

19p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) ^ celujący; 18-17p. ^ bardzo 
dobry; 16-15p. ^ dobry; 14-12p.^ dostateczny; 11-9p. ^ dopuszczający; 8-0p. ^ niedostateczny 

Kryteria oceny streszczenia 
 

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I 
TEMAT (0-7)* 

I Zrozumienie tematu [streszczanego tekstu] 0-1p. 

II Przedstawienie treści w określonej ilości wypowiedzeń [np. w 7-8 zdaniach]** 0-1p. 

III Wybór najważniejszych faktów, wydarzeń 0-1p. 

IV Prawidłowa chronologia przedstawionych zdarzeń 0-1p. 
V Streszczenie ważnych myśli i rozmów bohaterów 0-1p. 
VI Unikanie opisów, zbędnych szczegółów, spraw drugorzędnych 0-1p. 
VII Obiektywizm [brak ocen, komentarzy, uwag, refleksji] 0-1p. 

II 

KOMPOZYCJA (0-1) 
VIII Spójność i logiczność tekstu 0-1p. 

III 

JĘZYK I STYL (0-3) 
IX Poprawność językowa [0-1bł. ^ 2p.; 2bł. ^ 1p.; 3bł. ^ 0p.] 0-2p. 
X Funkcjonalność stylu [jasność, rzeczowość, krótkie, zwięzłe zdania pozbawione wy-

rażeń ekspresyjnych] 
0-1p. 

IV 
ZAPIS (0-3) 

XI Poprawność ortograficzna [0bł. ^ 2p.; 1bł. ^ 1p.; 2bł. ^ 0p.] [dla uczniów z dysleksją: 
0bł.-3bł. ^ 2p.; 4bł. ^ 1p.; 5bł. ^ 0p.] 

0-2p. 

XII Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 2 błędy, dla uczniów z dysleksją dopusz-
czalne 4 błędy] 

0-1p. 

 
* Uczeń otrzymuje 0p. za pracę świadcząca o niezrozumieniu streszczanego tekstu. ** Jeśli 
streszczenie nie zawiera określonej liczby wypowiedzeń - uczeń otrzymuje 0p. za kryteria: 
język i styl, zapis. Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

14p. (praca bez błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych) ^ celujący; 13-12p. ^ bardzo 
dobry; 11-10p. ^ dobry;  9-7p dostateczny; 6-5p. ^ dopuszczający; 4-0p. ^ niedostateczny 
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Kryteria oceny przemówienia 
 

Numer 
kryterium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I Zgodność przemówienia z tematem 0-1p. 

II Wstęp - apostrofa do słuchaczy, wyjaśnienie powodu spotkania, określenie celu 
przemówienia 

0-1p. 

III Rozwinięcie tematu w ramach określonej koncepcji ucznia 0-2p. 

IV Zakończenie - np. uogólnienie, refleksja, aforyzm, sentencja, odpowiedni cytat 0-1p. 

V Występowanie wyrazów i zwrotów dotyczących czasu i miejsca, w którym odbywa 
się spotkanie [np. szczególna data, pamiętny dzień, niezwykła chwila, niezapomniane 
miejsce] 

0-1p. 

 
Nu-
mer 
kry-
te-

rium 

Kryteria Liczba 
punktów 

VI Występowanie zwrotów skierowanych do słuchaczy - co najmniej 2 przykłady poza 
wstępną apostrofą [np. mili goście, szanowni państwo, panie i panowie, zacni zebrani, 
drogie koleżanki i drodzy koledzy] 

0-1p. 

VII Występowanie słów wyrażających stosunek do własnej wypowiedzi [np. mam za-
szczyt, jestem wzruszony, przypadł mi miły obowiązek] 

0-1p. 

VIII Spójność wypowiedzi 0-1p. 

IX Logiczność wypowiedzi 0-1p. 

X Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] 0-1p. 

XI Funkcjonalność stylu wypowiedzi - styl dostosowany do audytorium, sugestywność, 
jasność, rzeczowość, zrozumiałość wypowiedzi 

0-1p. 

XII Płynność wypowiedzi [odpowiednie tempo mówienia, uczeń może przyspieszyć tyl-
ko wtedy, gdy ma to służyć do osiągnięcia jakiegoś efektu] 

0-1p. 

XIII Wyraźne mówienie [uczeń jest słyszany i rozumiany] 0-1p. 

XIV Wyraziste mówienie [odpowiednie akcentowanie najważniejszych miejsc wystąpie-
nia, modulacja głosu, pauzy, unikanie monotonii] 

0-1p. 

XV Odpowiednie gesty, mimika, postawa przemawiającego [nie rozpraszają słuchaczy, 
podkreślają najważniejsze elementy wystąpienia, służą utrzymywaniu kontaktu ze 
słuchającymi] 

0-1p. 

 
Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

16p. ^ celujący; 14-15p. ^ bardzo dobry; 11-13p. ^ dobry; 8-10p. ^ dostateczny; 6-7p. ^ dopuszczający; 
0-5p. ^ niedostateczny 

Kryteria oceny rysunkowych (plastycznych) konkretyzacji utworów 
 

Numer 
kryte-
rium 

Kryteria Liczba 
punktów 

I Realizacja tematu 0-1p. 
II Zgodność pracy z tekstem 0-2p. 
III Oryginalność wyrażonej treści 0-2p. 
IV Oryginalność zastosowanej techniki [2 punkty przyznaje się, jeżeli uczeń do wykona-

nia pracy użył innych materiałów niż kartka i kredki ] 
0-2p. 

V Estetyka wykonania 0-1p. 
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Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 
8p. ^ celujący; 7p. ^ bardzo dobry; 6p. ^ dobry; 5p. ^ dostateczny; 4p. ^ dopuszczający; 0p.-3p. ^ niedosta-

teczny 
 

Kryteria oceny realizacji określonych projektów 
 

Numer Kryteria Liczba 
kryte-
rium 

punk-
tów 

I Zgodność projektu z tematem 0-2p. 
II Oryginalność wyrażonej treści 0-2p. 
III Oryginalność zastosowanej techniki (technologii) 0-4p. 

IV Estetyka wykonania 0-2p. 
V Prezentacja 0-2p. 

 
Propozycja przeliczenia punktów na oceny: 

12p. ^ celujący; 10-11p. ^ bardzo dobry; 8-9p. ^ dobry; 6-7p. ^ dostateczny; 5p. ^ dopuszczający; 0p.-4p. ^ 
niedostateczny 

 
 
V DOSTOSOWANIE OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO  Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKA
 CYJNYMI 
 
 

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej  o specyficznych  
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego i specjalnego są oceniani z uwzględnieniem  zaleceń poradni. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofi-
zycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedago-
gicznej o specyficznych  trudnościach w uczeniu się. 

3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady 
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa , motywowania do pracy i doce-
niania małych sukcesów. 
Rodzaje dysfunkcji: 
 

 Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo. 
 
Dostosowanie będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wymagania me-
rytoryczne co do oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same jak dla innych 
uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne., np. jeśli nauczyciel  
nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać 
ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami 
lub na komputerze. Nie oceniamy czytelności, estetyki wykonywanych prac, a jedynie ich 
poprawność. 
 

 Dysleksja, czyli trudności  w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze 
zrozumieniem treści. 
 
Dostosowanie wymagań w zakresie formy: krótkie i proste polecenia czytanie polecenia 
zadania na głos, objaśnianie dłuższych poleceń, dłuższy czas pracy nad tekstem. 
 

 Dysortografia, czyli nasilenie popełnianych błędów w zakresie poprawnej  pisowni. 
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 Dostosowanie wymagań dotyczących zapisu; inna ocena dyktand, ocena strony meryto
 rycznej i stylistycznej tekstu z pominięciem kryterium poprawności zapisu. Odmienność 
 kryterium błędów. 
 

 Słabosłyszenie 
Sposoby dostosowania wymagań: 

 dzielenie materiału na mniejsze partie, ewentualnie zaznaczanie w podręczniku  najważ-
niejszych treści do zapamiętania, 

 wydłużanie czasu na odpowiedź,  
 udzielanie dodatkowych wskazówek podczas samodzielnej pracy, 
 wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych, np. plansz, ilustracji. 

 
 

 Niepełnosprawność umysłowa w stopniu lekkim 

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie nauczania  zarówno w zakresie formy  
jak i treści wymagań. Powoduje to obniżenie wymagań, które obejmują jednak wiadomości  
i umiejętności określone podstawą programową. Nauczyciel  skupia się na dalszym  rozwi-
janiu  sprawności  językowych,  w  tym  kształtowaniu  złożonych  struktur  gramatycznych 
oraz budowaniu  dłuższych  wypowiedzi  powiązanych  w  logiczną całość. 

Dostosowuje  się formy i metody  pracy  z  zastosowaniem  ułatwień: 
 omawianie  niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 
 wyznaczanie dłuższego czasu na jego utrwalanie, 
 wydłużanie czasu  na odpowiedź, przeczytanie lektury, 
 podawanie poleceń w prostszej formie, 
 unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, 
 częste odwoływanie się do konkretu, przykładu,  
 odrębne instruowanie ucznia, podchodzenie do niego w trakcie samodzielnej pracy w celu 

udzielenia dodatkowej  pomocy, 
 unikanie pytań problemowych, 
 wolniejsze tempo pracy, 
 zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie. 

Istnieje możliwość indywidualnego odpytania ucznia na jego prośbę,  w terminie uzgod-
nionym z nauczycielem; (oceniany jest według ogólnie przyjętych kryteriów) 
Ocenę z przedmiotu  ustala nauczyciel prowadzący. Podstawą oceniania jest położe-
nie akcentu na ocenę wkładu  pracy i zaangażowania , a nie poziom wiadomości czy 
umiejętności. 

 

Dla ucznia z trudnościami ustala się następujące kryteria ocen ze sprawdzianów i  dyk-
tand sprawdzających: 

 Dla uczniów dyslektycznych nauczyciel ustala indywidualne normy zaliczeń dyktand 
w zależności od wskazań poradni pedagogiczno-psychologicznej.  

 Uczeń dyslektyczny  może otrzymać  tekst dyktanda z lukami i uzupełniać jedynie luki. 
 Może pisać także tradycyjne dyktando sprawdzające, wówczas stosuje się wobec niego 

następujące kryteria oceny: 
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1.Kryteria oceny dyktand sprawdzających 

0 błędów ortograficznych, 6 błędów interpunkcyjnych  - celująca 
2 błędy I kategorii i 2 błędy II kategorii   - bardzo dobra 
2 błędy I kategorii, 2 błędy II kategorii   - dobra 
4 błędy I kategorii, 4 błędy II kategorii   - dostateczna 
5 błędów I kategorii, 5 błędów II kategorii   - dopuszczająca  
więcej niż 5 błędów I kategorii, 5 błędów II kategorii - niedostateczna 

2.Stosowanie i ocenianie sprawdzianów  

Sprawdziany oceniane są według następującej skali; 

      0-20%                21-39%      40-64%     65-79%    80-100% 

niedostateczny    dopuszczający      dostateczny           dobry         bardzo dobry 

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu: 

Ocena bardzo dobra: 
 opowiada samodzielnie treść  przeczytanej lektury, 
 ułoży  samodzielnie wskazane formy wypowiedzi, np. opowiadanie, charakterystykę,  ży-

czenia, list, zaproszenie, 
 poprawnie przeczyta  tekst, 
 potrafi pisać  z pamięci i ze słuchu, 
 poprawnie przepisywać tekst, 
 prowadzi zeszyt w sposób estetyczny (estetyka pisma i notatek), 
 rozróżnia i odmienia części mowy, części zdania , rozpoznaje rodzaje zdań zdania , 
 samodzielnie buduje dłuższe wypowiedzenie, 
 w zakresie ortografii w stopniu bardzo dobrym opanował: stosowanie znaków przestanko-

wych, poprawne zapisywanie wyrazów z trudnością ortograficzną . 
 
Ocena dobra: 

 uczeń potrafi  opowiedzieć treść  tekstu/ lektury  z niewielką  pomocą  nauczyciela, 
 ułoży samodzielnie wybraną formę wypowiedzi pisemnej  
 prowadzi  zeszyt w sposób estetyczny (estetyka pisma i notatek) 
 rozróżnia części mowy, części zdania, rozróżnia danie pojedyncze i rodzaje zdań złożo-

nych 
 samodzielnie buduje dłuższe wypowiedzenie, 
 recytuje tekst, 
 ustala kolejność wydarzeń  przy niewielkiej pomocy nauczyciela, 
 w zakresie ortografii w stopniu dobrym opanował zasady pisowni, stosowanie znaków 

przestankowych, poprawne zapisywanie wyrazów z trudnością ortograficzną. 
  
Ocena dostateczna: 

 opowie  treść tekstu, lektury z niewielką  pomocą nauczyciela, 
 ułoży samodzielnie krótkie formy wypowiedzi, wykorzystując podane słownictwo, 
 w sposób zadowalający przeczyta tekst, 
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 prowadzi  zeszyt, ale niestarannie, 
 włącza do swojego słownika niektóre nowopoznane pojęcia, 
 opanował niektóre zagadnienia z nauki o języku, 
 buduje wypowiedzenie, korzystając z podanego słownictwa, 
 recytuje tekst, popełniając liczne błędy 
 w zakresie ortografii w stopniu zadowalającym opanował: stosowanie znaków przestan-

kowych, poprawne zapisywanie wyrazów z trudnością  ortograficzną. 
 
Ocena dopuszczająca: 

 słabo radzi sobie z opisem przedmiotu, postaci, krajobrazu nawet przy pomocy gotowych 
wyrażeń  i zwrotów, 

 słabo radzi sobie z ułożeniem nawet krótkiego wypowiedzenia (układa je schematycznie), 
 słabo opowiada treść przeczytanego tekstu nawet przy pomocy pytań nauczyciela, 
 nie rozumie czytanej treści, 
 przepisuje tekst, ale z licznymi błędami, 
 pomimo wyraźnych starań, pisze w sposób mało estetyczny, 
 słabo przyswaja nowe pojęcia, 
 opanowuje tylko fragment tekstu do recytacji, 
 w zakresie ortografii w stopniu niezadowalającym opanował zasady pisowni i stosowanie 

znaków przestankowych, poprawne zapisywanie wyrazów z trudnością ortograficzną. 
 

Ocena niedostateczna: 
 nie potrafi samodzielnie napisać wymaganej formy wypowiedzi, 
 nie rozumie czytanego tekstu mimo wyjaśnienia  nauczyciela, 
 nie jest w stanie opanować nawet krótkiego tekstu na pamięci, 
 przepisuje tekst z wieloma błędami (opuszcza litery, znaki interpunkcyjne a nawet całe 

wyrazy i zdania) lub nie przepisuje wcale, 
 nie opanował podstawowych terminów literackich oraz wiadomości w zakresie nauki o ję-

zyku, 
 wykazuje   niechęć  do pracy, lekceważący stosunek do nauki pomimo starań nauczyciela, 
 w zakresie ortografii nie opanował podstawowych zasad pisowni oraz stosowania znaków 

przestankowych. 


