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Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                                                                                                 
są określone w statucie szkoły.  

Wymagania edukacyjne                                                                               
oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów                                                 

z języka polskiego  

Obszary aktywności ucznia, które podlegają ocenie: 
 

 znajomość pojęć, zasad, zagadnień określonych w podstawie programowej, 
 rozumienie i zapamiętywanie wiadomości zdobytych podczas zajęć i nauki własnej, 
 samodzielność i aktywność na zajęciach, zaangażowanie, dociekliwość poznawcza, 
 pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem, praca w zespole, 

przygotowanie do lekcji, 
 prowadzenie zeszytu i wykonywanie zadań,  
 kreatywność w rozwiązywaniu problemu, 
 umiejętność samooceny, planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania          

za nią odpowiedzialności, 
 dokładność, rzetelność, systematyczność.  

 

Założenia ogólne oceniania. 
 

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce, 
 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
 dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach, 

trudnościach, uzdolnieniach ucznia, 
 umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 
 uświadomienie uczniom braków w zakresie umiejętności i wiedzy oraz wskazanie 

sposobów uzupełnienia tych braków, 
 wdrażanie do samokontroli. 

 
Ocenianie przedmiotowe obejmuje: formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych 
oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, formułowanie trybu oceniania: bieżące, 
śródroczne, roczne według skali i w formie przyjętej w szkole oraz warunki poprawiania ocen 
określone w statucie szkoły.  
Ocenianie pełni funkcję: diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego 
potrzeb indywidualnych) oraz klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie                    
z pewną skalą i za pomocą umownego znaku).  
 
Przedmiotem oceny jest: 
 

 zakres opanowanych wiadomości i umiejętności, 
 rozumienie materiału naukowego, 
 umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, 
 umiejętność zaprezentowania wiedzy i umiejętności.  
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Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia: 
 
Ocenie podlegają: 
 

 prace domowe, 
 dodatkowe, nieobowiązkowe prace pisemne 
 samodzielna pisemna praca ucznia podczas zajęć (np. ćwiczenia redakcyjne), 
 wypowiedzi ustne, 
 znajomość treści lektur przewidzianych programem - sprawdzian czytelniczy 

sprawdzający stopień rozumienia czytanego tekstu,  
 aktywność, zaangażowanie podczas pracy w grupie, 
 recytacja utworów poetyckich lub prozy, 
 ćwiczenia językowe, gramatyczne i ortograficzne 
 dyktanda 

 
Ogólne kryteria oceniania prac pisemnych (dłuższych i krótszych form wypowiedzi): 
 

 zgodność treści z tematem, oryginalność 
 właściwa forma i kompozycja 
 poprawność języka, zasób słownictwa, styl 
 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna 

 
Ogólne kryteria oceniania wypowiedzi ustnych: 
 

 adekwatność odpowiedzi do pytania, 
 jakość i rzeczowość wiadomości zawartych w odpowiedzi, 
 poprawność językowa, 
 bogactwo słownictwa, 
 swoboda wypowiedzi. 

 
Ogólne kryteria oceniania recytacji: 

 
 stopień opanowania pamięciowego tekstu, 
 trafność interpretacji głosowej tekstu (tempo i siła głosu, modulacja głosu, właściwe 

przestankowanie), 
 zrozumienie treści. 

 
 

Ocenianie sprawdzianów, testów: 
 

96 – 100% celujący 
85 – 95%    bardzo dobry 

70 – 84%    dobry 
50 – 69%    dostateczny 

34 – 49%    dopuszczający 
0 – 33%   niedostateczny 

 


