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Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołowyi 

 

Kontrakt z uczniem 

  

1. Przy ocenianiu będą brane pod uwagę wymagania programowe, które przedstawiam Ci poniżej.  

2. W ciągu półrocza możesz być dwa razy nieprzygotowany do lekcji, nie poniesiesz żadnych 

konsekwencji, jeśli zgłosisz to przed zajęciami.  

3. W trakcie półrocza będziesz pisał dłuższe prace pisemne(sprawdziany, testy, wypracowania klasowe), 

będę je zapowiadać tydzień wcześniej. 

4. Jeśli z przyczyn losowych nie będziesz mógł pisać takiej pracy, napiszesz ją w późniejszym 

terminie(termin uzgadniamy wspólnie). Pracę pisemną musisz zaliczyć! Nie możesz uchylać się od tego 

obowiązku. W przypadku uchylania się od zaliczenia takiej pracy otrzymasz za nią „0”. 

5. Ocenę niedostateczną z dłuższej pracy pisemnej(sprawdzianu, testu, wypracowania klasowego) możesz 

poprawiać tylko jeden raz(termin uzgadniamy). 

6. Bez zapowiadania będą tzw. kartkówki, czyli krótkie prace sprawdzające opanowanie materiału z kilku 

poprzednich lekcji (2-3) lub z ostatniej lekcji. 

7. Krótkich sprawdzianów(kartkówek) nie możesz poprawiać! 

8. W przypadku oceny niedostatecznej na koniec półrocza lub roku możesz pisać odwołanie do dyrektora 

szkoły (będziesz wtedy zdawał egzamin). 

9. Po dłuższej nieobecności spowodowanej przypadkami losowymi(np. choroba) dostaniesz czas na 

uzupełnienie braków(zwykle 1 tydzień). 

10. Jeśli opuściłeś więcej niż 50% lekcji, nie możesz być klasyfikowany z przedmiotu. Masz jednak szansę 

na egzamin klasyfikacyjny.  

11. Jeśli nie chcesz mieć kłopotów z otrzymaniem oceny na półrocze (koniec roku), nie uchylaj się od 

oceniania i zbierz minimum 10 ocen(liczba godzin języka polskiego w tygodniu pomnożona przez 2). 

  

Oto ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasyfikacji semestralnej i rocznej 

 

Celujący 

Stosujesz wiadomości i umiejętności wykraczające poza program w sposób twórczy, czyli umiesz więcej niż 

wymaga od Ciebie program nauczania. Ten stopień dostaniesz także, gdy weźmiesz udział w olimpiadzie 

przedmiotowej (etap wyższy niż szkolny) i zajmiesz tam czołową lokatę. Samodzielnie sięgasz do różnych 

źródeł informacji. Życzę powodzenia! 

 

Bardzo dobry 

Posiadasz wiadomości i umiejętności wymagane na poziom ponadpodstawowy oraz stosujesz je w sytuacjach 

problemowych, czyli zupełnie nowych, nietypowych dla Ciebie. Słowem potrafisz rozwiązywać problemy 

językowe, literackie i inne, które spotkasz na swojej drodze. Systematycznie i efektywnie pracujesz 

indywidualnie i w zespole, chętnie uczestniczysz w dyskusjach i pracach indywidualnych i grupowych, bardzo 

dobrze wywiązujesz się z powierzonych zadań i ról, sprawnie korzystasz z wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji. 
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Dobry 

 

Masz wiadomości i umiejętności wymagane na poziom ponadpodstawowy i umiesz zastosować je w sytuacjach 

typowych, czyli takich, które często się spotyka. Charakteryzuje Cię najczęściej systematyczna i aktywna praca 

indywidualna i grupowa, odpowiednio wywiązujesz się z powierzonych zadań, potrafisz korzystać z poznanych 

na lekcji źródeł informacji. 

 

Dostateczny 

 

Rozumiesz wiadomości podstawowe i posiadasz podstawowe umiejętności, które umożliwiają Ci rozumienie 

zjawisk literackich i językowych. Potrafisz pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywać typowe problemy 

językowe i literackie, nie zawsze wywiązujesz się z powierzonych zadań, czasami pracujesz niesystematycznie, 

niechętnie uczestniczysz w pracach indywidualnych i grupowych. 

 

 

Dopuszczający 

 

Posiadasz wiadomości i umiejętności podstawowe, czyli konieczne, bez nich nie zrozumiesz zjawisk 

językowych i literackich, z którymi spotkasz się w życiu. Musisz uważać, żeby nie znaleźć się poniżej tego 

progu, nie pracujesz systematycznie, niechętnie podejmujesz zadania wskazane przez nauczyciela, nie pracujesz 

w grupie, przy pomocy nauczyciela wykonujesz proste zadania językowe i literackie. 

 

Niedostateczny 

 

Nie opanowałeś wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, czyli koniecznym, stwarzającym możliwość 

uzupełnienia braków podczas kontynuacji na wyższym poziomie nauczania, niestety nie poradzisz sobie nawet 

z najprostszym problemem literackim i językowym, który spotkasz na swojej drodze. Musisz wziąć się do pracy, 

w przeciwnym razie możesz zostać w tej samej klasie, aby uzupełnić braki. 
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Za co będziesz dostawał oceny? 

  

WAGA 

0,1 0,3 0,6 

 

Prace w grupie, pilność 

 

Aktywny udział w lekcji (np. głos w 

dyskusji) 

 

Dłuższa praca zadana przez 

nauczyciela raz w półroczu 

Kartkówki  

 

Wygłaszanie z pamięci 

utworów literackich (recytacje) 

 

Samodzielne opracowanie 

zagadnienia, prace projektowe (np. 

prezentacja, plakat) 

 

Udział w inscenizacjach, 

uroczystościach szkolnych 

 

Samodzielna notatka lekcyjna 

 

Aktywny udział w lekcji  

 

Dłuższa odpowiedź ustna  

Praca klasowa 

 

Testy pisemne, sprawdziany 

 

Udział w konkursach 

przedmiotowych (przynajmniej 

międzyszkolne) 

 

Czynne uczestnictwo 

w działalności kółek zainteresowań 

(jedna ocena na półrocze) 

 

Prace domowe (dłuższe 

wypracowania wymagające dużego 

nakładu pracy) 

 

Ocena za prowadzenie zeszytu lub 

ćwiczeń (jedna ocena na półrocze) 

 

Przy ustalaniu oceny semestralnej postępuję wg następujących zasad: 
-grupuję oceny wg kategorii ustalonych wcześniej(0,1, 0,3, 0,6),  
-obliczam średnią arytmetyczną w każdej grupie ocen, 
-obliczam 60% ze średniej arytmetycznej z ocen pisemnych(0,6), 
-obliczam 30% ze średniej arytmetycznej z ocen ustnych(0,3), 
-obliczam 10% ze średniej arytmetycznej za inne formy pracy ucznia(0,1), 
-wyniki sumuje i zaokrąglam wg zasad arytmetycznych(np.2,75 =3). 

 

Średnie na poszczególne stopnie: 

-dopuszczający-co najmniej 1,75, 

-dostateczny- co najmniej 2,75, 

-dobry- co najmniej 3,75, 

-bardzo dobry- co najmniej 4,75, 

-celujący- co najmniej 5,75. 

 

Sposób wyliczania oceny końcoworocznej: 
-sumuję oceny za pierwsze i drugie półrocze i wyliczam średnią arytmetyczną. 
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O czym jeszcze musisz pamiętać? 



 Nauczyciel ocenia Twoje osiągnięcia, a nie poszukuje braków. 

 Ocena jest informacją (nie nagrodą lub karą). 

 Pytaj się, jaką ocenę otrzymałeś i o to, co zrobić, aby otrzymać lepszą. 

 Staraj się zrozumieć materiał, a nie uczyć się na pamięć, nie bój się pytać. Kto pyta, nie błądzi- mówi przysłowie. 

 Osiąganie dobrych wyników leży w interesie zarówno ucznia jak i nauczyciela, staraj się z nim współpracować. 

 Ocena jest jawna(także dla twojego rodzica). 

 

Prace domowe 

 

1.Twoim obowiązkiem jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2.Przy zadawaniu prac domowych określam wymagania związane z odrobieniem tego zadania-termin, sposób 

wykonania, realizację tematu. 

3.Musisz przestrzegać terminu i sposobu wykonania prac domowych. 

4.Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do kolejnej lekcji lub ćwiczenia 

niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wiedzy, zgromadzenia materiałów, wykonania prac 

plastycznych lub innych. 

5.Wyznaczam odpowiedni do trudności czas na realizację zadania. 

6.Sprawdzam wykonanie wymienionych wyżej prac w wyznaczonym terminie. 

7.Znak graficzny, tzw. ”parafka” oznacza, że sprawdziłem wykonanie pracy, ale nie sprawdziłem jej zawartości 

merytorycznej. 

8.Nieodrobienie pracy domowej zostaje odnotowana za pomocą oceny niedostatecznej. 

9.Masz możliwość poprawienia oceny z pracy domowej w wyznaczonym terminie. 

10.W uzasadnionym przypadku -częste nieodrabianie prac domowych spowodowane zaniedbaniami, nieodpowiednim 

stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków ucznia, brakiem systematyczności-mogę odmówić 

wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej. 

11.Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów(zeszytu 

ćwiczeń)-zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 

 

Zeszyty 

 
Ocena bardzo dobra 
-nie brakuje notatek 
-notatki pełne 
-z tablicy przepisuje bez błędów 
-brak innych usterek (zapisane daty i numery lekcji, marginesy) 
-czysty i obłożony 
-pismo czytelne 
 

Ocena dobra 
-zdarzają się braki w notatkach 
-notatki pełne 
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-nieliczne błędy przy przepisywaniu z tablicy 
-drobne usterki(brakuje niekiedy dat i numerów lekcji-sporadyczne przypadki) 
-czysty i obłożony 
-pismo czytelne 
 

Ocena dostateczna 
-poważniejsze braki w notatkach(kilka lub kilkanaście) 
-część notatek niepełna 
-robi błędy przy przepisywaniu z tablicy 
-w notatkach brakuje dat i numerów lekcji 
-pismo niezbyt staranne, ale czytelne 
 

Ocena dopuszczająca 
-poważne braki w notatkach 
-notatki niepełne(fragmentaryczne) 
-dużo błędów przy przepisywaniu z tablicy 
-fragmenty notatek nieczytelne 
-deklaruje chęć poprawy 
 
Ocena niedostateczna 
-poważne braki w notatkach 
-pismo nieczytelne 
-zeszyt niechlujny, brudny, nieobłożony 
-dużo błędów przy przepisywaniu z tablicy 
-nie rokuje nadziei na poprawę istniejącego stanu  
 

 Zeszyt oceniany jest raz w semestrze. 
 Przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność notatek, ich poprawność 

merytoryczna, estetyka, poprawność ortograficzna. 
 W przypadku pojawienia się dużej liczby rażących błędów ortograficznych, nie znajdujących uzasadnienia 

psychologicznego(dysleksja, dysgrafia), mam prawo zlecić uczniowi przepisywanie albo ponowne napisanie notatki, 

ćwiczenia. 
 Masz obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, zeszycie ćwiczeń za czas swojej nieobecności w 

szkole(dostaniesz czas na uzupełnienie-zwykle 1 tydzień). Po tym terminie brak notatki skutkuje oceną ndst(0,6). 

 W uzasadnionych przypadkach(np. długa choroba) mam prawo zwolnić cię zwolnić z tego obowiązku lub 

określić, które partie notatek mogą być pominięte. 

 

Ocena testów, sprawdzianów i prac klasowych 

 
W ciągu półrocza możesz pisać także testy i prace klasowe, które mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

Wcześniej podam zakres materiału i umiejętności sprawdzane na teście(pracy klasowej). Zobowiązuję się do 

sprawdzenia i podania wyników w terminie 14 dni od daty pisania. Jeśli otrzymasz ocenę niedostateczną, możesz ją 

poprawić na zasadach ustalonych wspólnie ze mną. 
 

Ocena testów 
 

Procentowa liczba punktów Ocena 
0-29% Niedostateczny 
30-49% Dopuszczający 
50-74% Dostateczny 
75-89% Dobry 
90-100% Bardzo dobry 

95+zadanie dla chętnych Celujący 
 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne przedstawiam do wglądu na zajęciach dydaktycznych. 

Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) uzasadniam oceny z prac pisemnych i klasówek. 
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Rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez Ciebie oceny z pracy pisemnej 

i klasówki. 

Uzasadnienie oceny ma formę pisemną. Twoi rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują je na zebraniach ogólnych i 

konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia. 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w Twoje prace pisemne na najbliższym po sprawdzianie 

dyżurze nauczycieli (na zebraniach ogólnych i konsultacjach w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia). 

 

Recytacja 

 
Ocena celująca 
-osiągasz sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa 
-recytujesz utwory na akademiach szkolnych i innych imprezach artystycznych 
-recytujesz wiersz lub fragment prozy z zachowaniem odpowiedniej dykcji i artykulacji, wykazując dobre opanowanie 

pamięciowe tekstu 
 
Ocena bardzo dobra 
-opanowałeś utwór pamięciowo i nie robisz błędów przy prezentacji 
-przestrzegasz znaków interpunkcyjnych 
-mówisz z właściwą intonacją 
-słychać w czasie twojego występu, że zrozumiałeś utwór i go przeżyłeś 
 

Ocena dobra 
-wykazujesz dobre opanowanie pamięciowe tekstu 
-oddajesz głosem nastrój utworu 
-recytujesz z ekspresją, właściwą artykulacją i tempem, próbujesz oddać nastrój utworu(dopuszczalne drobne 

uchybienia barwy i siły głosu) 
-sporadycznie nie przestrzegasz znaków interpunkcyjnych 
-mówisz z właściwą intonacją 

 

Ocena dostateczna 
-opanowałeś utwór 
-recytujesz ze zrozumieniem, odpowiednią artykulacją i akcentem 
-wygłaszasz utwór ze świadomością jego budowy(rytm i rym) oraz ze świadomością roli cech języka 

poetyckiego(sylabiczność, środki poetyckie) 
-nie przestrzegasz znaków interpunkcyjnych(kilka błędów) 
-masz kłopoty z przestrzeganiem właściwej intonacji 
 

Ocena dopuszczająca 
-w czasie recytacji potrzebna ci pomoc 
-opuszczasz wyrazy, zmieniasz ich kolejność lub używasz innych słów 
-nie zachowujesz właściwego pauzowania, artykulacji 
-wykazujesz w miarę dokładną znajomość tekstu 
-nie mówisz z właściwą intonacją 
 

Ocena niedostateczna 
-nie opanowałeś utworu pamięciowo(nie mówisz nawet przy pomocy nauczyciela) 
-opanowałeś mniej niż połowę utworu 
 

Sprawdziany ortograficzne 

 
W ciągu semestru możesz pisać sprawdziany ortograficzne(ich liczba jest uzależniona od potrzeb). Ocena uzależniona 

jest od liczby błędów. 
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-0-1 błąd-bardzo dobry 
-1-2 błędy-dobry 
-3-4 błędy-dostateczny 
-5-6 błędów-dopuszczający 
-powyżej sześciu błędów- niedostateczny 
Powyższe wymagania nie stosuję do uczniów z orzeczoną dysleksją. Mogą popełnić o 50% błędów więcej! 
 

Ocena wypowiedzi ustnej 

 

Celujący 
-wypowiedź całkowicie poprawna pod względem językowo-stylistycznym, merytorycznym 
-masz wiadomości wykraczające poza poziom nauczania danej klasy 
-dokonujesz uogólnień, wyrażasz własne sądy 
-posługujesz się piękną polszczyzną 

 

Bardzo dobry 
-wypowiedź ustna(przewidziana programem nauczania) jest całkowicie poprawna pod względem językowo-

stylistycznym, merytorycznym(temat wyczerpująco zrealizowany) i logicznym 
-uwzględniasz właściwe dla tych form środki językowe 
-wyrażasz własne sądy, uogólniasz 
-posługujesz się poprawną polszczyzną 

 

Dobry 
-wypowiedź ustna(przewidziana programem nauczania) jest całkowicie samodzielna 
-poprawna pod względem językowo- stylistycznym i logicznym 
-zawiera większość wymaganych wiadomości 
-wydarzenia uporządkowane są zgodnie z chronologią 
-posługujesz się poprawną polszczyzną 

 

Dostateczny 
-wypowiedź ustna jest na ogół samodzielna(z niewielkim ukierunkowaniem przez nauczyciela) 
-uwzględniasz zasady poprawnościowe w zakresie budowy zdań i precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa 
-prezentujesz zakres wiadomości i umiejętności podstawowych przewidzianych programem nauczania  
 

 

Dopuszczający 
-popełniasz błędy w zakresie wiedzy i sposobu prezentacji 
-udzielasz odpowiedzi na postawione pytania przy pomocy nauczyciela 
-opowiadasz o zdarzeniach, których byłeś uczestnikiem 
-formułujesz najprostsze formy przewidziane programem 
 

Niedostateczny 
-wypowiedź nie jest poprawna pod względem językowym i rzeczowym 
-nie jesteś w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela 
 

Ocena czytania głośnego 

 

Bardzo dobry 
Wyraziście, biegle czytasz nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z 

odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. Poprawnie, wyraźnie i wyraziście czytasz różnorodne teksty z 

uwzględnieniem celu(informacja, przeżycie, perswazja). Odczytujesz poprawnie poznane skróty i skrótowce. 
 

Dobry 
Wyraziście, biegle czytasz nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z 

odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. 
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Dostateczny 
Czytasz poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe. Błędnie odczytujesz niektóre wyrazy w 

nowym tekście. W większości uwzględniasz zasady logicznego akcentowania. 

 

Dopuszczający 
Czytasz poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe, odczytujesz błędnie wyrazy nowe, trudne. 

Technika głośnego czytania pozwala ci na zrozumienie czytanego głośno tekstu. 
 

Niedostateczny 
Nie opanowałeś techniki głośnego czytania, co uniemożliwia ci wykonywanie najprostszych zadań i ćwiczeń 

oraz samodzielne uczenie się. 

 

Kryteria oceny pracy w grupie 

 
-Zaangażowanie w pracę grupy. 
-Realizacja wyznaczonego zadania. 
-Pełnione funkcje i role. 
-Umiejętność pracy w grupie. 
 

Nauczyciele języka polskiego 

Anna Wójtowicz 

Janusz Wójtowicz 


