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SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 

 

I. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH W SEMESTRZE (CO NAJMNIEJ 

6 OCEN Z WYMIENIONYCH NIŻEJ FORM) 
 

1. ODPOWIEDŹ USTNA – na 2-3 pytania dotyczące materiału z pięciu ostatnich lekcji. Ocenę ndst. otrzymuje uczeń, 

który próbuje podpowiadać osobie odpowiadającej lub uniemożliwia jej udzielenie odpowiedzi). Ocenę celującą może 

uzyskać uczeń posługujący się wyjątkowo bogatymi wypowiedziami, pełnymi, rozbudowanymi zdaniami. Uczeń może 

otrzymać szansę poprawy odpowiedzi w kolejnej próbie. 

2. WYPOWIEDŹ USTNA – ocenę wystawia się biorąc pod uwagę następujące elementy: 

 wyraźną, głośną wymowę 

 płynność, swobodę wypowiedzi 

 dobór odpowiedniego słownictwa 

 unikanie zbędnych powtórzeń 

 bogactwo językowe, różnorodność składniowa 

 opanowanie mówiącego 

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest wypowiedź na temat. 

3. KARTKÓWKA (bez ocen – informacja zwrotna), KARTKÓWKA sprawdzająca wiedzę i umiejętności z ostatnich pięciu 

lekcji), KARTKÓWKA Z LEKTURY (lub inna forma sprawdzenia znajomości lektury), INNA KARTKÓWKA  – 

sprawdzająca np. słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, SPRAWDZIAN  JĘZYKOWY lub PODSUMOWUJĄCY 

DZIAŁ  – oceniane wg punktacji procentowej: 

             ocena niedostat. 0 – 29%,       ocena dopuszcz.   30 – 49%,     ocena dostat. 50 – 74%, 

             ocena dobra 75 – 89%,     ocena  b.db.          90 – 99%,     ocena celująca 100% 

 (ocenę ndst. otrzymuje uczeń, który w czasie pisemnej pracy klasowej próbuje ściągać lub  kontaktować się z inną 

osobą). W ocenach dopuszcza się różnicowanie za pomocą plusów (+) i minusów (-). 

  

Uwaga! Na początku lekcji uczeń może zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć (do trzech razy w 

semestrze), jeżeli nie odrobił pracy domowej lub nie przygotował się do odpowiedzi ustnej. Kolejne zgłoszenie 

nieprzygotowania jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Każde kolejne zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje 

oceną niedostateczną. Za pracę wykonaną błędnie uczeń może otrzymać kropkę (.) - 3 kropki mogą złożyć się na 

jedno nieprzygotowanie (np.). 

 

4.  WYPRACOWANIE KLASOWE i DOMOWE   (bez ocen – informacja zwrotna) -  z tygodniowym terminem 

wykonania.  

 

Warunkiem otrzymania informacji zwrotnej jest terminowe oddanie nauczycielowi zgodnego z poleceniem 

wypracowania domowego. W przypadku niewykonania tej pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Warunkiem wstępnym uzyskania oceny pozytywnej z wypracowania klasowego jest sugerowana w poleceniu objętość 

pracy oraz jej zgodność z tematem. Ocenę wystawia się, biorąc pod uwagę następujące elementy: 

 treść 

 porządek (kompozycja, akapity) + estetyka 

 poprawność językowa  

 poprawność ortograficzna; dyslektycy – czytelność pisma 

 poprawność interpunkcyjna; dyslektycy – komunikatywność tekstu 

 zgodność z oczekiwaną formą 

 bogactwo językowe, pomysłowość 

  

Uwaga! Waga ocen podawana jest w celu orientacyjnym oraz jako forma ujednolicenia sposobu oceniania przez 

wszystkich nauczycieli języka polskiego w SP 173 Średnia ocen nie stanowi podstawy do wystawienia oceny 

semestralnej ani rocznej! 

 Dopuszcza się modyfikacje kryteriów w zależności od konkretnej formy wypowiedzi, o czym nauczyciel powiadamia 

ucznia.  

Jeżeli oceny niedostateczne i dopuszczające stanowią ponad 50% ocen z pracy klasowej  powinna ona zostać powtórzona, po 

uzupełnieniu wiadomości uczniów. 

Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy tylko oceny niedostatecznej otrzymanej z pracy klasowej. Do dziennika wpisywane są 

oba stopnie traktowane są w sposób równorzędny. 

2019/2020 



 

2/2 

 

5. DYKTANDA – z materiału omawianego na lekcjach. Zasady oceniania dyktanda podawane są przez nauczyciela w kryteriach 

sukcesu do tej formy sprawdzianu. Najczęściej od oceny wyjściowej cel. (6) odejmuje się po 1p. za każde 2 błędy rażące, za 

każde 3 błędy IIo , za każde trzy błędy interpunkcyjne.  Błąd wielokrotnie powtarzający się liczy się jako jeden. Dyslektycy nie 

otrzymują oceny za dyktando, lecz za znajomość zasad pisowni. Zamiast wystawienia oceny nauczyciel może opatrzyć dyktando 

Informacją Zwrotną 

 

6. RECYTACJA  

Warunkiem wstępnym uzyskania oceny pozytywnej jest opanowanie pamięciowe całości zadanego utworu. Ocenę wystawia się, 

biorąc pod uwagę poszczególne elementy recytacji: 

właściwe tempo., rozumienie tekstu (intonacja i akcentowanie), dykcja i siła głosu, postawa recytatora, przekazanie uczuć, 

wyjątkowość, oryginalność . W uzasadnionych przypadkach uczeń może uzgodnić z nauczycielem recytację mniejszego 

fragmentu utworu lub/i otrzymać szansę poprawy oceny. 

 

7.  CZYTANIE Z PRZYGOTOWANIEM, CZYTANIE BEZ PRZYGOTOWANIA –  ocenę wystawia się, biorąc pod uwagę 

poszczególne elementy: siła głosu, dykcja, właściwe tempo, właściwe przestankowanie, rozumienie tekstu (intonacja i 

akcentowanie), bezbłędne odczytywanie wyrazów, przekazanie uczuć, emocji itp. Ocena z czytania bez przygotowania w 

uzasadnionych przypadkach może zostać poprawiona.  

 

 

8. FORMY AKTYWNOŚCI SZKOLNEJ – indywidualne wyróżnienie w konkursie wewnętrznym. 

 

9. FORMY AKTYWNOŚCI POZASZKOLNEJ – indywidualne wyróżnienie w konkursie recytatorskim lub literackim – ocena 

celująca za każde wyróżnienie 

W przypadku nieobecności dziecka w szkole, musi ono uzupełnić zaległości w zakresie i terminie określonym w 

indywidualnej rozmowie z nauczycielem, nie krótszym jednak niż dwa dni w przypadku nieobecności jednodniowej, 

tydzień w przypadku nieobecności dwu – pięciodniowej, oraz dwa tygodnie, jeśli nieobecność trwa dłużej niż tydzień. Brak 

uzupełnienia zaległości w umówionym czasie może skutkować oceną niedostateczną. 

 

10. OCENIE MOGĄ PODLEGAĆ RÓWNIEŻ: 

- praca domowa 

- zeszyt przedmiotowy 

- inne formy aktywności po uzgodnieniu z nauczycielem m.in.: ; twórczość paraliteracka – wiersze, opowiadania, pamiętnik, 

scenariusz itp. aktywność na platformie wsipnet i blogu, inscenizacje, audycje radiowe, gazetki i inne 

Sposoby oceniania wyżej wymienionych form zostaną omówione indywidualnie przez nauczycieli języka polskiego i 

zapisane lub przedstawione ustnie w kryteriach sukcesu do określonej formy aktywności. 

 

Wszelkie inne kwestie rozstrzygają zapisy Statutu Szkoły. 

 

II. CECHY OCENY  
a) Obiektywność, jawność, sprawiedliwość, systematyczność, jednostkowość 

b) Ocena w skali od 1 do 6 poparta na prośbę opiekunów ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela 

 III. ZASADY ORGANIZACJI SPRAWDZIANÓW  

1. Z co najmniej tygodniowym uprzedzeniem 

2. Ze ściśle określonego, wskazanego i powtórzonego materiału 

3. Z możliwością jednorazowej próby poprawienia ocen ndst. 

 

IV. ZASADY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH I KOŃCOWYCH – OCENĘ SEMESTRALNĄ/ 

KOŃCOWĄ WYSTAWIA  

NAUCZYCIEL Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW ZAWARTYCH W STATUCIE SZKOŁY I PZO. 

V. POPRAWA OCENY – ZGODNIE ZE SZKOLNYM TRYBEM POPRAWIANIA OCENY.  
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