
 Przedmiotowe Ocenianie 

z języka polskiego 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

Obowiązuje od 01.09.2017r. 

 

Nauczyciele uczący: 

Galicka Agnieszka 

Godzieba – Burkacka Joanna 

Jabłońska Wioletta 

Kaczyńska Anna 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego oceniania. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z j.polskiego, 

uzyskuje podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze strony 

nauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek wkleić 

je do zeszytu oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis informujący, 

że zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z j.polskiego w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z języka polskiego znajduje się na stronie internetowej 

szkoły/ www.sp2-przasnysz.pl     

 

 

§ 2 

  

Wymagania na poszczególne oceny szkolne (Załącznik nr1). 

 

 

§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 
 

 

Ocenianiu na lekcjach j. polskiego podlegają następujące formy pracy ucznia: 

 

 

http://www.sp2-przasnysz.pl/


 

- wypowiedzi ustne 

-prace literackie 

-technika czytania 

-stopień zrozumienia czytanego tekstu 

-interpretacja głosowa tekstu 

-odbiór różnych tekstów kultury 

-umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne 

-wiadomości i umiejętności z nauki o języku 

-udział w konkursach 

-zaangażowanie i wkład pracy ucznia 

 

Formy aktywności: 

 

- odpowiedzi ustne 

-samodzielna praca na lekcji / praca w grupach 

-praca domowa 

-udział w konkursach 

-prace klasowe o charakterze literackim 

-prace klasowe z nauki o języku 

-sprawdziany 

-kartkówki 

-przygotowanie do lekcji 

 

 

 

 

Określenie pojęć zgodnie z PO: 

 

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu 

programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień 

przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku. Nauczyciel zapowiadając sprawdzian podaje 

jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do 

sprawdzianu.  

Czas przewidziany na  przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi 1 tydzień od powrotu 

ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem.  

Odpowiedzi na sprawdzianie są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

- 0%-29% ndst 

- 30%-49% dop 

- 50%-74% dst 

- 75%-89% db 

- 90%-99% bdb 

- 100% cel 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów, najpóźniej 

dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie sprawdzianów, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo do 

obniżenia oceny uczniom lub uczniowi.  

 

 



 

Kartkówka - to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatnich 

trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb nauczyciela, 

bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Kartkówka obejmuje materiał z 1-3 lekcji; 

kartkówki mogą nastąpić po sobie, lekcja po lekcji. Nauczyciel jest zobowiązany oddać pracę 

najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu, 

 

Praca klasowa – wypowiedź pisemna trwająca minimum 1 godzinę lekcyjną , obejmująca większą 

partię materiału, zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

Nauczyciel, zapowiadając pracę klasową , podaje zakres materiału. Praca klasowa jest 

obowiązkowa. Czas na przystąpienie do napisania zaległej pracy klasowej wynosi 1 tydzień od 

powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. 

Odpowiedzi na pracy klasowej są punktowane. Przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje 

skala: 

 

- 0%-29% ndst 

- 30%-49% dop 

- 50%-74% dst 

- 75%-89% db 

- 90%-99% bdb 

- 100% cel 

 

Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych oraz ocenionych prac klasowych najpóźniej 

dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. 

W trakcie pracy klasowej, uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny. 

W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo do 

obniżenia oceny uczniom lub uczniowi.  

 

Uczeń, który ściągał na sprawdzianie, pracy klasowej, teście, kartkówce, otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. 

 

 

 

 

 

Praca domowa  
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem. 

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 

sprawdził jej zawartości merytorycznej. 

5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym 

znakiem ,, - '' . 

6. Uzyskanie 3 ( - ) równoznaczne jest z uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej. 

7.  Za pracę domową , która jest plagiatem, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 

 

- właściwa treść zadania 

- wykonanie i estetyka 

 

 



 

Udział w konkursach 
Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach literackich, ortograficznych, polonistycznych 

(szkolnych i ogólnopolskich ) i otrzymali przynajmniej 70% punktów możliwych do zdobycia, tytuł 

laureata, finalisty, mistrza ( np. ortografii ), otrzymują ocenę celującą (ocenianie bieżące). 

 

 

Przygotowanie do lekcji 
Uczeń  trzy razy w semestrze może być nieprzygotowany do lekcji . Przez nieprzygotowanie 

rozumiemy: brak zeszytu (jeśli była zadana pisemna praca domowa), brak pracy domowej ustnej, 

zgromadzenia informacji na lekcję, przyniesienia pomocy. Nieprzygotowanie do lekcji jest 

odnotowane w dzienniku ,, minusem ''. Trzy  ( - ) to ocena niedostateczna . 

 

Odpowiedź ustna - nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech 

ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom merytoryczny, 

poprawne stosowanie terminów  z zakresu teorii literatury i  nauki o języku oraz kultura 

wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia. 

 

Samodzielna praca na lekcji / praca w grupach- nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na 

lekcji. Systematyczność pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). 

- 5 plusów otrzymanych przez ucznia to ocena bardzo dobra  

- 3 minusy to ocena niedostateczna 

Informacje o ( - ) i ( + ) nauczyciel zapisuje w dzienniku w rubryce ,, aktywność ''. 

Za pracę w grupie uczeń/ uczniowie mogą otrzymać ( - ) / ( + ) lub oceny.  

 

 

 

 

§4. 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej ze sprawdzianu/pracy klasowej . Ocenę można 

poprawiać z dwóch prac w semestrze. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej 

pracy wynosi 1 tydzień od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z 

nauczycielem.  

Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w przypadku choroby 

ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie związanej z chorobą. 

Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji j. polskiego lub w sposób określony przez nauczyciela. 

Poprawiając prace pisemne uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane testy,  które będą 

zawierać inne niż na pracy klasowej/ sprawdzianie zadania. 

Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym po ukośniku 

„2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

W przypadku uzyskania oceny niższej z poprawy uczeń otrzymuje poprzednią ocenę z pracy. 

 

 

 

 

 

 



 

§5. 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy: 

 

  

Ocena Wartość oceny 

1 1,00 

1+ 1,50 

2- 1,75 

2 2,00 

2+ 2,50 

3- 2,75 

3 3,00 

3+ 3,50 

4- 3,75 

4 4,00 

4+ 4,50 

5- 4,75 

5 5,00 

5+ 5,50 

6 6,00 

 

 

 

Oceny za 1 semestr  posiadają plusy i minusy i  wystawia się je na podstawie średniej  ocen 

cząstkowych zawartych w następujących przedziałach: 

 

 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry + 5,25 – 5,50 

Bardzo dobry 4,76 – 5,24 

Bardzo dobry - 4,51 – 4,75 

Dobry + 4,25 – 4,50 

Dobry 3,76 – 4,25 

Dobry -  3,51 – 3,75 

Dostateczny + 3,25 –3,50 

Dostateczny 2,76 – 3,24 

Dostateczny - 2,51 – 2,75 

Dopuszczający + 2,25 – 2,50 

Dopuszczający 1,76 – 2,24 

Dopuszczający - 1,51 – 1,75 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 

 

 

 



 

 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących przedziałach: 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 

Pozostałe ustalenia: 

Ilość ocen z j. polskiego w semestrze – minimum 8 ocen. 

Ocena na semestr / koniec roku wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną. 

Do wystawienia oceny semestralnej/ rocznej bierze się  pod uwagę: 

1. średnią arytmetyczną 

2. systematyczność pracy ucznia oraz jego zaangażowanie 

3. udział w konkursach 

4. przygotowanie prac dodatkowych 

 

§6. 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 
 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani 

wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, poinformowani zostaną 

przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą klasyfikacyjną w formie pisemnej 

lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu, o ile zostanie zachowany tryb 

odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w PO rozdział 3. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu – z semestru/ całego 

roku. 

 

 

§7. 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. omawianie wszystkich sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych oraz wybranych prac 

   domowych 

2. komentarze w formie ustnej i pisemnej, 

3. informację o zasadach oceniania z j. polskiego na początku roku szkolnego. 

 

 

 



 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka z j. polskiego poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami j. polskiego w czasie zebrań klasowych i na spotkaniach 

indywidualnych, 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

 

 

 

 

§8. 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego dla klas IV- VII 

 

 

 

 
 
 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

 

 osiąga wszystkie standardy i określone nimi sprawności o charakterze polonistycznym, 
 

 samodzielnie rozwiązuje problemy pojawiające się w edukacji polonistycznej, 

 
 czyta biegle, rozumie przeczytany tekst, interpretuje go, 

 
 ma bogaty zasób leksykalny, w swoich wypowiedziach stosuje różnorodne konstrukcje 

składniowe, 

 
 swobodnie posługuje się wszystkimi przewidzianymi w programie nauczania formami 

wypowiedzi, 

 
 tworzy różne teksty zgodnie z kryteriami, ciekawe pod względem treści i stylu, 

bezbłędne językowo, 

 
 bardzo dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne i biegle je stosuje, 

 
 systematycznie i z dużym zaangażowaniem pracuje podczas zajęć języka polskiego, 

zawsze starannie przygotowuje się do zajęć, 

 wykazuje się aktywnością i pomysłowością twórczą, przejawia zainteresowanie 

przedmiotem; bierze udział w konkursach przedmiotowych, osiągając wysokie wyniki. 
 

 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 
 



 

 opanował umiejętności i wiadomości objęte programem nauczania, 

 
 rozwiązuje zadania i problemy o znacznym stopniu trudności, 

 
 czyta bardzo dobrze pod względem technicznym, rozumie przeczytany tekst, wnioskuje na 

jego podstawie, 

 
 formułuje różne teksty pisane i mówione zgodnie z kryteriami i poprawnie językowo, 

 
 w wypowiedziach ustnych i pisemnych prezentuje bogaty zasób słownictwa, poprawną 

składnię i styl, 

 
 dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne, nie popełnia błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych, 

 
 świadomie i prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy 

teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania, 

 cechuje się aktywnością podczas zajęć, 
 

 jest systematyczny i samodzielny w pracy na lekcjach i w domu, 

 
 biegle posługuje się różnymi źródłami informacji. 

 
 
 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 
 
 

 opanował pełen zakres umiejętności i wiadomości wynikający z programu nauczania w 

danej klasie, 

 
 zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego wykonywania zadań 

teoretycznych i praktycznych o stopniu trudności wykraczającym poza podstawę 

programową, 

 czyta płynnie, wyraziście, dobrze rozumie przeczytany tekst, wyjaśnia jego sens, 

 

 formułuje przewidziane programem wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z kryteriami, 

popełniając sporadycznie błędy językowe, 

 

 na ogół prawidłowo stosuje w praktyce wiadomości gramatyczne i terminy 

teoretycznoliterackie przewidziane w programie nauczania, 

 dobrze zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne , na ogół stosuje je w swoich 

wypowiedziach, 
 

 jest systematyczny w pracy, terminowo i starannie wykonuje zlecone zadania, 

 



 stara się być aktywny podczas lekcji jęz. polskiego. 

 
 
 

Stopień dostateczny otrzymuje ją uczeń, który: 

 
 

 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, określonym przez 

podstawę programową, 

 
 stosuje wiadomości w typowych zadaniach teoretycznych i praktycznych, 

 
 czyta poprawnie pod względem technicznym, dosłownie rozumie przeczytany tekst, 

 
 ma ubogi zasób słownictwa, ale formułuje wypowiedzi pisemne i ustne zgodnie z 

podstawowymi kryteriami, popełniając czasem błędy składniowe i stylistyczne, 

 zna reguły ortograficzne, jednak nie zawsze stosuje je w swych wypowiedziach; popełnia 

błędy, 
 

 na ogół poprawnie i terminowo wykonuje zadania, 

 
 stara się być aktywny podczas zajęć. 

 
 
 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 
 
 

 opanował umiejętności i wiadomości bazowe, niezbędne w dalszej edukacji, 

 
 potrafi przy pomocy nauczyciela rozwiązać proste zadania praktyczne i teoretyczne, 

 
 słabo czyta pod względem technicznym, ale rozumie przeczytany tekst, 

 ma znaczne trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnych i ustnych; nie różnicuje 

swych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami, ma bardzo ubogi zasób słów, popełnia liczne 

błędy językowe, 

 nie zna reguł ortograficznych, popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 
 

 w miarę systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, ale nie zawsze wykonuje zadania 

domowe, 
 

 jest bierny podczas lekcji, niechętnie wykonuje zlecone zadania, zawsze korzysta z 

możliwości poprawy słabych ocen. 

 

 

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 



 

 nie opanował umiejętności i wiadomości niezbędnych do dalszego zdobywania wiedzy, 

 

 nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

 

 czyta niepoprawnie, na ogół nie rozumie sensu przeczytanego tekstu, 

 

 nie nabył podstawowych sprawności językowych niezbędnych w dalszej edukacji, nie 

buduje poprawnie zdań i wymaganych form wypowiedzi zgodnie z kryteriami oraz regułami 

ortograficznymi i interpunkcyjnymi, 

 nie wykazuje żadnej aktywności ani chęci do nauki, 

 

 nie prowadzi systematycznie zeszytu, 

 

 jest bierny, niechętnie i niedbale wykonuje zlecone zadania, 

 

 świadomie opuszcza prace klasowe i sprawdziany, nie korzysta z możliwości ich poprawy. 

 

 

§9. 

Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi 
 

ZAPROSZENIE 
 

1. Zrozumienie tematu (  0-1 ) 

2. Informacje na pytania : kto? kogo? (  0-1) 

    na co?, w jakim celu?, kiedy?, gdzie? zaprasza 

4. Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi ( 0-1) 

5. Poprawność językowa (  0-1) 

6. Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Zapis, rozplanowanie tekstu, kompozycja (  0-1) 

 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5 i 7. 

 

8p.( bez żadnego błędu)         celujący 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

OPOWIADANIE 

 

1.Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2.Stopień realizacji tematu ( 0-2) 

3. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń ( 0-1) 

4. Kompozycja ( 0-1) 

5. Urozmaicenie wypowiedzi ( 0-1) 

6. Poprawność językowa ( 0-1) 



7.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

8. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

9. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 6, 7, 8 przyznaje się 0p., zaś za kryterium 

2- 1p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 6 i 8. 

 

10p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

 

OPOWIADANIE Z DIALOGIEM 

 

 

1.Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2.Stopień realizacji tematu ( 0-2) 

3. Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń ( 0-1) 

4. Kompozycja ( 0-1) 

5. Urozmaicenie wypowiedzi ( 0-1) 

6.Poprawnie zapisany dialog ( 0-1) 

7. Poprawność językowa ( 0-1) 

8.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

9. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

10. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 7, 8, 9 przyznaje się 0p., zaś za kryterium 

2- 1p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 7 i 9. 

 

11p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

OPIS POSTACI 

 

1.Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Rozwinięcie tematu ( 0-4) 

3. Bogactwo leksyki ( 0-1) 

4. Spójność i logiczne uporządkowanie; kompozycja ( 0-1) 

5. Poprawność językowa ( 0-1) 



6.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 5, 6, 7 przyznaje się 0p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5i 7. 

 

 

11p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

 

OPIS DZIEŁA SZTUKI 

 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Krótka informacja o dziele i jego twórcy ( 0-1) 

3. Określenie tematyki obrazu ( 0-1) 

4. Określenie położenia elementów względem siebie ( 0-1) 

5. Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. kolor ( 0-1) 

6. Określenie nastroju dzieła (0-1) 

7. Sformułowanie własnych wrażeń i refleksji ( 0-1) 

8. Spójność, logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja (0-1) 

9. Poprawność językowa ( 0-1) 

10.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

11. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

12. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 9, 10, 12 przyznaje się 0p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 9 i 11 

 

 

12p.( bez żadnego błędu)        celujący 

11p.                                         bardzo dobry 

9p.                                           dobry 

7p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

 

OPIS  KRAJOBRAZU 

 

 



1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Określenie położenia elementów względem siebie ( 0-1) 

3. Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. kolor ( 0-1) 

4. Określenie nastroju  (0-1) 

5. Sformułowanie własnych wrażeń i refleksji ( 0-1) 

6. Spójność, logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja (0-1) 

7. Poprawność językowa ( 0-1) 

8.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

9. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

10. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 7, 8, 9 przyznaje się 0p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 7 i 9 . 

 

 

 

 

10p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU 

 

 

1.Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2.Stopień realizacji tematu ( 0-2) 

3. Stosowanie różnorodnych przymiotników podczas opisywania ( 0-1) 

4. Stosowanie słownictwa sytuującego względem siebie opisywane elementy przedmiotu (0-1) 

5. Sformułowanie własnych wrażeń i refleksji ( 0-1) 

6. Spójność, logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja (0-1) 

7. Poprawność językowa ( 0-1) 

8.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

9. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

10. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 7, 8, 9 przyznaje się 0p., a za kryterium 2 

– 1p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 7 i 9 . 

 

 

11p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 



4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

OGŁOSZENIE /  ZAWIADOMIENIE 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Uwzględnienie niezbędnych elementów ( 0-2) 

3. Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi ( 0-1) 

4. Poprawność językowa ( 0-1) 

5.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

6. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

7. Zapis, rozplanowanie tekstu, estetyka pracy  (  0-1) 

 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 4 i 6 . 

 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

KARTKA POCZTOWA Z ADRESEM 

 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Poprawne zaadresowanie kartki ( 0-1) 

3. Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę; miejscowość, 

   data  (0-1) 

4. Kompozycja ( 0-1) 

5. Poprawność językowa ( 0-2 ) 

6.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Poprawny układ graficzny, estetyka zapisu  (  0-1) 

 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5 i 7. 

 

 

9p.( bez żadnego błędu)         celujący 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

LIST PRYWATNY /  OFICJALNY 

 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Stopień realizacji tematu ( 0-2) 



3. Obecność elementów charakterystycznych dla listu ( 0-1) 

4. Odpowiedni układ graficzny, estetyka zapisu ( 0-1) 

5. Trójdzielność kompozycji z zachowaniem właściwych proporcji ( 0-1) 

6. Obecność zwrotu do adresata ( 0-1) 

7.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

8. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

9. Poprawność językowa ( 0-1) 

10. Estetyka zapisu (0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1 stronę A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 7, 8, 9 przyznaje się 0p., za kryterium 2- 

1p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 7 i 9 . 

 

 

 

11p.( bez żadnego błędu)        celujący 

10p.                                         bardzo dobry 

8p.                                           dobry 

6p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

INSTRUKCJA 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Zachowanie logicznego układu podanych kolejno poleceń (0-1) 

3. Rzeczowość i komunikatywność ( 0-1) 

4. Konsekwencja użytych form czasowników ( 0-2) 

5. Poprawność językowa ( 0-1) 

6.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Poprawny układ graficzny, estetyka zapisu  (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1/2 strony A5 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5 i 7. 

  

 

9p.( bez żadnego błędu)         celujący 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

 

PRZEPIS  KULINARNY 

 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 



2. Zachowanie logicznego układu podawanych czynności postępowania ze składnikami, 

    rzeczowość i komunikatywność ( 0-1) 

3. Konsekwencja użytych form czasowników ( 0-1) 

4. Kompozycja – dwuczęściowy zapis: ( 0-2) 

           podanie składników 

           informacja o kolejności czynności 

5. Poprawność językowa ( 0-1) 

6.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Przejrzysty układ graficzny, estetyka zapisu  (  0-1) 

 

 

 

UWAGA: praca na minimum 1 strona A5 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5 i 7. 

 

 

 

9p.( bez żadnego błędu)         celujący 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

DIALOG 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Dialog ma określoną objętość ( 0-1) 

3. Logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi; rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość (0-2) 

4. Poprawny zapis dialogu ( 0-1) 

5. Poprawność językowa ( 0-1) 

6.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

7. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

8. Przejrzysty układ graficzny, estetyka zapisu  (  0-1) 

 

UWAGA: praca na minimum 1/2 strony A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 5, 6, 7 przyznaje się 0p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 5 i 7 . 

 

 

9p.( bez żadnego błędu)         celujący 

8p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 



1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń ( 0-1) 

3. Stopień realizacji tematu ( 0-2) 

4. Konsekwentnie stosowanie składni: ( 0-1) 

           - czasowniki w czasie przeszłym  ( w  l. pojedynczej lub l. mnogiej ) 

           - osobowa lub nieosobowa forma czasowników 

5. Chronologiczny układ zdarzeń ( 0-1) 

6. Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka lub uczestnika wydarzeń ( 0-1) 

7. Spójność i logiczne uporządkowanie; kompozycja ( 0-1) 

8. Poprawność językowa ( 0-1) 

9.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

10. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

11. Zapis, rozplanowanie tekstu, uwzględnienie akapitów (  0-1) 

 

 

 

UWAGA: praca na minimum 1 strona A5 

Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, za kryterium 8, 9, 10 przyznaje się 0p., a za kryterium 3 

– 1p. 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 8 i 10. 

 

12p.( bez żadnego błędu)        celujący 

11p.                                         bardzo dobry 

9p.                                           dobry 

7p.                                           dostateczny 

4p.                                           dopuszczający 

0-3p.                                        niedostateczny 

 

 

PLAN  RAMOWY 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Wybieranie z tekstu najważniejszych informacji (0-1) 

3. Konsekwentny zapis punktów planu pod względem rodzaju wypowiedzeń (0-1) 

4. Poprawność językowa ( 0-1) 

5.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

6. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

7. Estetyka zapisu  (  0-1) 

 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 4 i 6. 

 

7p.                                           bardzo dobry 

6p.                                           dobry 

4p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

PLAN  SZCZEGÓŁOWY 

 

1. Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy ( 0-1) 

2. Wybieranie z tekstu najważniejszych informacji (0-1) 



3. Umiejętne uzupełnianie treści punktów  podpunktami (0-1) 

4. Konsekwentny zapis punktów planu pod względem rodzaju wypowiedzeń (0-1) 

5. Poprawny i konsekwentny zapis punktów i podpunktów planu ( 0-1) 

6. Poprawność językowa ( 0-1) 

7.  Poprawność ortograficzna ( 0-1) 

8. Poprawność interpunkcyjna (  0-1) 

9. Estetyka zapisu  (  0-1) 

 

 

 

 

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się pkt. za kryteria 6 i 8. 

 

 

 

 

9p.( bez żadnego błędu)         celujący 

9p.                                           bardzo dobry 

7p.                                           dobry 

5p.                                           dostateczny 

3p.                                           dopuszczający 

0-2p.                                        niedostateczny 

 

 

 

§10. 

Kryteria oceny prac z ortografii 

 

 

dopuszczający          6-8   błędów ortograficznych 

dostateczny               4-5   błędy ortograficzne 

dobry                         2- 3  błędy ortograficzne 

bardzo dobry                 1  błąd ortograficzny 

celujący                             praca bezbłędna 

 

Błędy ortograficzne to błędy wykraczające przeciwko zasadom: 

 

1. Pisownia wielką literą nazw własnych 

2. Pisownia wyrazów z : ó, u, rz, ż, ch, h 

3. Pisownia ,, nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, liczebnikiem, przysłówkiem, 

   zaimkiem 

4. Pisownia przyimków z rzeczownikiem 

5. Pisownia zaimków i zwrotów grzecznościowych 

6. Pisownia wyrazów z : ą, ę, om, on, em, en 

7. Pisownia czasowników z cząstką :  - by, -bym, -byś, - byście 

 

Błędy podstawowe ( zasadnicze) dotyczą zasad pisowni : 

1. u- ó, rz- ż, ch- h, 

2. ,, nie '' z poznanymi częściami mowy 

3. użycia wielkich liter 

4. łącznej przyimka  rzeczownikiem lub inną częścią mowy deklinującą się 

 



Błędy drugiego rzędu dotyczą pozostałych zasad. 

 

UWAGA: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd podstawowy ( zasadniczy ) 

                 2 błędy drugiego rzędu = 1 błąd podstawowy ( zasadniczy ) 

 

 

 

 

 
§11. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z opinią wydaną przez PPP. 
 

1. Uczeń może zdobyć mniej punktów, aby uzyskać ocenę dopuszczającą ( dotyczy to prac pisem- 

   nych oraz dyktand ). 

 

KRYTERIA  OCENIANIA 

 

85%                              bardzo dobry 

65%                              dobry 

45%                              dostateczny 

23%                              dopuszczający 

 

2. Tolerancja błędów  językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych przy ocenianiu prac i ćwi- 

    czeń redakcyjnych wynosi 50% więcej, pod warunkiem spełnienia kryterium długości pracy. 

 

3. Uczeń ma możliwość poprawy dyktanda na ocenę dopuszczającą ( bezbłędnie przepisane dyktan- 

    do z uwzględnieniem poprawek naniesionych przez nauczyciela). 

 

4. Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych ucznia ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nie bierze się 

   pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio- komunikatywność 

   wypowiedzi i czytelność, z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma. Uczeń poprawia  

   dyktanda ,, do skutku”, uwzględniając poprawki naniesione przez nauczyciela. 

 

5. Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu ucznia z orzeczoną dysleksją indywidualne wytyczne 

   zapisane w poszczególnych opiniach ( np.. wolne tempo pracy = więcej czasu na sprawdzianach). 

 

 

§12. 

Ustalenia końcowe. 

 

1. Oceniamy – systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 i udostępniane rodzicom podczas  

   zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami. 

4. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych sprawdzianów poprawkowych i zaliczeniowych. 

5. Przewidywaną ocenę semestralną/ roczną nauczyciel podaje uczniowi na 14 dni przed  wysta- 

    wieniem oceny na semestr/ koniec roku. 

 

 

 

 

 



 

 

§13. 

Ewaluacja . 

 

 

 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają 

wpływ nauczyciel, uczniowie , rodzice. 

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku, a informacje zbierane będą: 

1. na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji 

2. na podstawie wyników prac klasowych 

3. w wyniku rozmów z rodzicami 

 

 


