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ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 
1. Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej 

 
2. Cele operacyjne w języku polskim: 

1. Zapamiętywanie wiadomości 
a) uczeń potrafi wskazywać elementy tekstów kultury przynależnych do różnych 
dziedzin przewidzianych w programie, a także określa ich gatunek; 
b) identyfikuje gatunki literackie, środki stylistyczne; 
c) wskazuje związki frazeologiczne, symbole; 
d) wymienia temat i główną myśl tekstu; 
e) identyfikuje i wymienia nadawcę i odbiorcę, a także funkcje tekstu; 
f) odróżnia fakty od opinii 
g) rozpoznaje i wymienia formy gatunkowe; 
h) rozpoznaje części mowy ich przypadki, osoby, liczby i tryby; 
j) wyróżnia funkcje składniowe części zdania; 
k) identyfikuje rodzaje zdań; 
l) dostrzega relacje między elementami składowymi wypowiedzi; 
ł) rozpoznaje poprawne formy gramatyczne i ortograficzne. 
 
2. Zrozumienie wiadomości 
a) wyjaśnia i omawia główne i szczegółowe przesłanie tekstu; 
b) ilustruje treść tekstu, bohaterów; 
c) wyjaśnia funkcje poszczególnych elementów tekstu i rozróżnia/ opisuje relacje 
zachodzące między nimi; 
d) wyjaśnia i przekazuje informacje samodzielnie zdobyte z różnych źródeł; 
e) wyjaśnia funkcje tekstów; 
f) streszcza przenośne i dosłowne znaczenie wypowiedzi; 
g) wyjaśnia i ilustruje związki frazeologiczne, symbole; 
h) rozróżnia i wyjaśnia gatunki literackie, środki stylistyczne; 
i) rozumie funkcję części mowy i części zdania; 
j) wyjaśnia funkcje rodzajów zdań 
k) wyjaśnia zasady używania poprawnych form gramatycznych i ortograficznych. 
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3. Stosowanie zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych: 
a) charakteryzuje bohaterów tekstów kultury; 
b) wybiera sposób wypowiedzi najlepiej pasujący do jej tematu; 
c) klasyfikuje funkcje tekstów; 
d) klasyfikuje i charakteryzuje elementy tekstów kultury; 
e) klasyfikuje i i charakteryzuje gatunki literackie i środki stylistyczne; 
f) porównuje teksty literackie; 
g) charakteryzuje i porównuje przeżycia czytelnicze; 
i ) charakteryzuje i określa przeżycia bohaterów; 
j) potrafi określić poprawne formy gramatyczne i ortograficzne i używa ich; 
k) klasyfikuje i charakteryzuje rodzaje zdań, wybiera rodzaje zdań najlepiej 
pasujące do wypowiedzi. 
l) klasyfikuje i charakteryzuje części mowy i zdania, a także wybiera te, które 
najlepiej pasują do wypowiedzi (używa ich poprawnie). 
 
4. Stosowanie zdobytych wiadomości w sytuacjach problematycznych: 
a) analizuje i interpretuje teksty kultury; 
b) ocenia postępowanie bohaterów; 
c) wyciąga i analizuje wnioski wynikające z przesłanek w tekście; 
d) dowodzi swego zdania 
e) proponuje oryginalne rozwiązania problemów; 
f) konfrontuje i analizuje emocje czytelnicze; 
g) dowodzi racji swojego zdania; 
h) analizuje i interpretuje rodzaje zdań. 

 
3. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia: 
Ocenie podlega: 
– umiejętność mówienia, 
– umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, 
– umiejętność pisania, w tym: realizacja tematu, kompozycja, język i styl, zapis, 
– stopień opanowania umiejętności wskazanych w podstawie programowej, 
– poziom zaangażowania w wykonanie zadania (zwłaszcza przy zadaniach twórczych i 
dodatkowych). 
 
W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia 
różnorodne formy pracy ucznia, takie jak: 

 krótka wypowiedź pisemna, 

 dłuższa wypowiedź pisemna - praca klasowa, 

 sprawdzian, 

 krótka wypowiedź pisemna, 

 wypowiedź ustna, 

 kartkówka,  

 praca na lekcji, 

  głośne czytanie, 

 czytanie ze zrozumieniem, 
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 recytacja, 

 praca w grupach, 

 dyktando, 

 projekt, 

 zadanie dodatkowe (nadobowiązkowe), 

 udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska, 

 udział w konkursach. 
 

4.  Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych 
ocen klasyfikacyjnych: 

A) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  
 

 w pełni opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,  

 wzorowo, bezbłędnie, płynnie, wyraziście czyta teksty kultury (także nowe), w pełni 
rozumie czytane teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i 
interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z 
podstawy programowej,  

 posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem 
zarówno w mowie, jak i w piśmie,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 
pozalekcyjnych,  

 w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego  samodzielnie i twórczo rozwija 
własne zainteresowania i uzdolnienia, 

 z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem 
polskim, o ciekawej treści, 

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 
względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i 
interpunkcyjnym,   

 odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów,  

 wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,  

 współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,  

 wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i 
analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi, 

 wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy. 
 
B) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował  w wysokim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,  

 czyta płynnie ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi 
analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,  

 posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w 
piśmie,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,  
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 bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,  

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości 
poprawne pod względem kompozycji, merytoryki (pojedyncze błędy), spójności 
wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

 wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy bardzo starannie, czysto i regularnie. 
 
 
C) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 w większości (w stopniu dobrym) opanował umiejętności zapisane w podstawie 
programowej,  

 samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności,  
a z pomocą nauczyciela – trudne,  

 płynnie czyta teksty kultury przewidziane w programie, zazwyczaj rozumie je w pełni, 
samodzielnie odnajduje w nich informacje,  

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, 
ortograficznych i stylistycznych, buduje je poprawnie pod względem kompozycyjnym, 

 bierze czynny udział w lekcji,  

 wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy czysto, starannie, regularnie (możliwe niewielkie braki). 
 
 
D) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, na poziomie 
nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, 

 samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia 
rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,  

 czyta niezbyt płynnie, nie zawsze wyraźnie, częściowo rozumie czytany tekst, 

 odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie 
większości wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,  

 wypowiedzi ustne i pisemne są zgodne z tematem, jednak niezbyt wyczerpujące i nie 
zawsze poprawne pod względem językowym, ortograficznym i stylistycznym; 
wypowiedzi te cechuje ubogie słownictwo,  

 wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,  

 niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,  

 rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

 wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy nieregularnie, nie zawsze czysto, pojawiają się częste 
braki w notatkach (notatki częściowe, niekompletne lub ich brak). 
 

 
E) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej, ma 
duże braki w opanowaniu ww. umiejętności, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego 
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kształcenia 

 większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,  

 czyta niezbyt płynnie, nie zawsze wyraźnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje 
odpowiedniej intonacji, ale jego technika czytania pozwala jednak częściowo rozumieć 
czytany tekst, 

 ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich 
odbioru, 

 nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,  

 wypowiedzi ustne i pisemne nie zawsze zgodne z tematem, uczeń popełnia rażące 
błędy językowe utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z 
formułowaniem nawet prostych zdań,  

 nie jest aktywny na lekcjach, często nie uważa, ale przy wyraźnej zachęcie nauczyciela 
a także innych uczniów wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 
nauczyciela,  

 pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,  

 często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby, 

 prowadzi zeszyt przedmiotowy nieregularnie, chaotycznie, nie zawsze czysto, 
pojawiają się liczne braki w notatkach (notatki częściowe, niekompletne lub ich brak). 

  
 
F) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował nawet podstawowych wiadomości i umiejętności, ma bardzo duże braki 
w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, co uniemożliwia mu 
dalsze zdobywanie wiedzy, 

 nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać zagadnień o elementarnym 
stopniu trudności, 

 ma poważne kłopoty z techniką czytania, czyta niewyraźnie, myli wyrazy, co 
uniemożliwia zrozumienie tekstu, często nie potrafi przeczytać prostych tekstów 
kultury dostosowanych do poziomu edukacyjnego,  

 nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego 
znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,  

 nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,  

 wykazuje się niechęcią do nauki,  

 zaniedbuje wykonywanie prac domowych,  

 nie angażuje się w pracę grupy, 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 
 
 

5. Metody sprawdzania osiągnięć: 
 
W przypadku sprawdzianów i kartkówek stosuje się następującą skalę ocen: 

OCENA  

celujący 100% 

bardzo dobry 90%- 99,99% 

dobry 75 %– 89,99% 
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dostateczny 55% – 74,99% 

dopuszczający 40%- 54,99% 

niedostateczny 0%- 39,99% 

 
 
Możliwa jest też rezygnacja przez nauczyciela z wystawienia oceny cyfrowej na  rzecz informacji 
zwrotnej.  Oznacza to, że po napisaniu sprawdzianu lub kartkówki uczeń otrzyma informacje, 
gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, gdzie powinien być i w jaki sposób może pokonać 
lukę między stanem obecnym a pożądanym. 
W takim przypadku będzie to odnotowane w dzienniku lekcyjnym lub w e-dzienniku.  
 
Nauczyciel może zadać pracę domową, która nie będzie oceniana oceną sumującą, na rzecz 
informacji zwrotnej. W tym przypadku uczeń, który nie wykonał pracy domowej, otrzymuje 
ocenę sumującą niedostateczną. 
 

6. Formy aktywności: 

 Przez pracę klasową rozumie się sprawdzian wiadomości i umiejętności trwający całą godzinę 
lekcyjną lub dłużej. 

 Praca klasowa musi być poprzedzona powtórzeniem partii materiału obowiązującym na 
sprawdzianie. 

 Praca klasowa ma formę testu, zadań otwartych lub zamkniętych bądź wypracowania. 

 Praca klasowa zapowiadana jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a jej termin 
wpisywany jest do dziennika. 

 Sprawdzona i oceniona praca klasowa oddawana jest w przeciągu 10 dni roboczych.  

 Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową w pierwszym terminie, nauczyciel odnotowuje ten fakt 
w dzienniku lekcyjnym. Ucznia, który opuścił pracę klasową obowiązuje ten sam materiał, co w 
pierwszym terminie, jednak forma pracy klasowej nie musi być taka sama. Uczeń nieobecny w 
czasie pracy klasowej zobowiązany jest do jej napisania w terminie 14 dni od dnia powrotu do 
szkoły. W przypadku upływu tego terminu nauczyciel ma prawo wyegzekwować napisanie pracy 
klasowej w czasie lekcji. 

 Uczeń nieobecny wyłącznie w dniu przeprowadzania pracy klasowej zobowiązany jest do 
napisania w terminie 7 dni.  

 Poprawa pracy klasowej musi nastąpić w ciągu 14 dni od omówienia sprawdzianu. 

 W przypadku oceny poprawionej ze sprawdzianu do ogólnej klasyfikacji śródrocznej  
i rocznej brane są pod uwagę obie oceny: ocena ze sprawdzianu i ocena z poprawy  
w stosunku wagowym 1:2, co oznacza, że całościowa ocena składa się z 50% oceny ze 
sprawdzianu i 50% oceny z poprawy. 

 Kartkówka obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji i trwa do 15 minut . 

 Nieobecność na kartkówce wymaga zaliczenia na lekcji w formie ustnej bądź pisemnej lub po 
lekcjach w czasie konsultacji w formie ustnej bądź pisemnej, chyba że nauczyciel postanowi 
inaczej. 

 Uczeń ma prawo sam się zgłosić do odpowiedzi ustnej z 3 ostatnich lekcji. 

 Termin przeprowadzenia kartkówek nie jest wpisywany do dziennika. 

 Praca domowa może przybrać formę ustną bądź pisemną.  
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 Z posiadania odrobionej pracy domowej zwolnieni są uczniowie, których nieobecność była 
dłuższa niż 5 dni roboczych. Zobowiązani są oni uzupełnić braki w terminie 3 dni roboczych od 
powrotu do szkoły. 

 Na święta, ferie oraz długie weekendy prace domowe nie są zadawane. 

 Uczeń zobligowany jest do czytania wyznaczonych lektur wg ustalonego harmonogramu.  

 Uczeń wybiera lekturę dowolną spoza listy lektur obowiązkowych i uzupełniających 
obowiązującej na każdym etapie nauczania.  

 Lektura dodatkowa wybrana przez ucznia musi zostać zaakceptowana przez nauczyciela.  

 Uczeń zobligowany jest do posiadania i przynoszenia na lekcję zeszytu przedmiotowego. 

 Zeszyt może być przez nauczyciela sprawdzony i oceniony. W zeszycie przedmiotowym uczeń 
pisze długopisem bądź piórem.  

 Ucznia obowiązują kompletne notatki z lekcji niezależnie od jego obecności na zajęciach (uczeń 
nieobecny ma obowiązek uzupełnić notatki na następną lekcję). 

 Kompletna notatka z lekcji obejmuje: datę, temat i numer lekcji, notatkę z przebiegu lekcji, 
polecenie pracy domowej oraz odrobioną pisemną pracę domową. 

 Ocena za zeszyt przedmiotowy nie podlega poprawie. 

 Przez aktywność ucznia rozumie się jego przygotowanie do lekcji, wypowiedzi na lekcji, pracę 
w grupie, posługiwanie się sprzętem i pomocami naukowymi. 

 Ocenie podlega praca ucznia na lekcji, jego zaangażowanie oraz wkład pracy. 

 Ocenie podlega umiejętność korzystania z dostępnych źródeł informacji. 

 Aktywność ucznia jest oceniana pozytywnie w postaci plusa, i negatywnie w postaci minusa, 
bądź w postaci oceny. Uzyskane plusy i minusy na koniec półrocza przeliczane są na oceny 
cząstkowe według schematu: 5 plusów – ocena bardzo dobra, 5 minusów – ocena 
niedostateczna. 

 Uczeń zobligowany jest do samodzielnego wykonywania prac domowych. 

 Zabronione jest odpisywanie od innych uczniów oraz przepisywanie z Internetu, książek 
i czasopism bez podania źródła. 

 Prace niesamodzielne, „ściągnięte z Internetu” bądź przepisane z książek i czasopism oceniane 
są na ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

 Uczeń zobligowany jest do samodzielnego pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. 

 Uczeń przyłapany na niesamodzielnej pracy w czasie pisania prac klasowych i kartkówek 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

 Zabrania się używania urządzeń elektronicznych podczas trwania prac klasowych  
i kartkówek. Złamanie zakazu skutkuje przerwaniem pracy oraz wystawieniem oceny 
niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

 Uczeń/ rodzic ma prawo do wglądu w pracę pisemną. Sprawdzone i ocenione prace pisemne 
są udostępniane uczniom w czasie lekcji, a rodzicom poprzez ucznia, który jest zobowiązany 
zwrócić je na następnych zajęciach. W przypadku niezwrócenia nauczycielowi pracy pisemnej 
w wyznaczonym terminie, nauczyciel wydaje uczniowi do domu kopie kolejnych prac klasowych 
wyłącznie na pisemną prośbę rodzica, która składana jest każdorazowo 
w sekretariacie szkoły. 

 Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu półrocza być nieprzygotowany do lekcji. Nieprzygotowanie 
uczeń zgłasza na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianego sprawdzianu, 
projektu lub lektury. 
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7. Ocena śródroczna i roczna: 

 Śródroczna i roczna ocena z przedmiotu nie wynika ze średniej arytmetycznej. Oceny  
z poszczególnych form wypowiedzi mają różną wagę, wartość. Przy wystawianiu ocen 
śródrocznych lub rocznych największą wagę mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów i 
kartkówek. Pozostałe oceny mają mniejszą wagę. 

 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej określa Statut Szkoły.  
 
 
 
 


