
 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

     I. Ogólne zasady PZO 

1. PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 

2. W PZO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych oraz 

charakterologicznych robi wszystko, by osiągnąć sukces szkolny. 

3. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji  

o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia. 

4. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela, ustnym lub pisemnym. 

5. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma 

prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel 

realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

6. Oceny z pisemnych prac klasowych i wypracowań klasowych sprawdzających 

wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje 

uczniowi recenzję pracy wskazującą dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

7. Z pozostałych form pisemnych nauczyciel przekazuje informację zwrotną ustnie. 

8. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio 

zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach 

tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. 

9. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej. 

10. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. Przy ocenach cząstkowych można stosować 

plusy i minusy. 

11. Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami. Uczeń zobowiązany 

jest zgłosić się do nauczyciela w powyższym terminie i ustalić szczegółową datę pisania. 

Jeśli w tym czasie uczeń nie zgłosi się do nauczyciela, pisze pracę klasową, sprawdzian, 
kartkówkę w terminie wybranym przez nauczyciela (bez wcześniejszej zapowiedzi). 

12. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia notatek, zadań  
i ćwiczeń. W przypadku nieuzupełnienia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 
przedmiotu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną wagi 3. W przypadku nieobecności 

w szkole do trzech dni uczeń ma na uzupełnienie notatek, ćwiczeń i zadań jeden dzień. 

W przypadku dłuższej nieobecności – trzy dni.  

W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel ma prawo przesunięcia terminu pisania pracy, 

sprawdzianu, kartkówki i wyznaczenia dłuższego czasu na uzupełnienie notatek, 

ćwiczeń oraz zadań. 

Przy okazji sprawdzania zeszytu przedmiotowego każdy brak (notatki, zadania domowego, 

tematu, karty pracy, itp.) skutkuje oceną niedostateczną. 

 

13. Uczeń ma tylko jeden raz prawo do poprawy oceny. Szczegółową datę oraz formę 

poprawy uzgadnia indywidualnie z nauczycielem. Ocena poprawiona wpisywana jest 



do dziennika obok poprzedniej (oceny mają taką samą wagę, liczą się do średniej). Jeśli 

podczas poprawy uczeń uzyska ocenę niższą lub taką jak za pierwszym razem, 

nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika, ale zapisuje w Librusie komentarz. 

14. Prace klasowe, sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia przekazuje ustnie uczniom 

na forum klasy wykaz umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy 

oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności  

z tego zakresu materiału. 

15. Sprawdziany są poprzedzone lekcją utrwalającą, która określi wiadomości  

i umiejętności objęte tą pracą. 

16. Uczeń nie może być nieprzygotowany do zapowiedzianej pracy klasowej czy 

sprawdzianu. 

17. Jeśli w czasie sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki uczeń skorzysta z tzw. ściągi 

lub podpowiedzi, a zostanie to stwierdzone przez nauczyciela, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Uczeń traci prawo do poprawy tej oceny. Uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy za spisaną/niesamodzielną pracę domową. 

18. Pisemne prace domowe (dłuższe wypracowania różnego typu) nie są zadawane 

     z lekcji na lekcję. 

19. Ustala się, że pisemne prace klasowe ( wypracowania) uczniowie wykonują  

na oddzielnych kartkach opatrzonych podpisem i tematem pracy. Prace muszą być 

napisane w czytelny i estetyczny sposób. 

20. Sprawdzenie wypracowań (prac klasowych i pisemnych prac domowych) odbywać się 

będzie w ciągu 2 tygodni. 

21. Do każdej lekcji uczeń powinien być przygotowany, a przygotowanie obejmuje 

wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich lekcji. 

22. Kartkówki traktuje się jako odpowiedź ustną, organizowane są one bez zapowiedzi. 

23. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali: 

stopień dobry – 4 – db, 

stopień bardzo dobry – 5 – bdb, 

stopień celujący – 6 – cel. 

24. Ocenione sprawdziany, kartkówki i prace klasowe przechowywane są przez 

nauczyciela do końca danego roku szkolnego. Są one do wglądu ucznia, rodzica, 

prawnego opiekuna, dyrektora szkoły, wizytatora. Nauczyciel nie udostępnia prac 

klasowych do domu. 

25. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych 

sankcji. O fakcie tym powinien poinformować nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. 

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde 

nieprzygotowanie i brak zadania - ocenę niedostateczną. 

26. Na koniec semestru/roku nie przewiduje się zaliczania materiału z poszczególnych 

partii materiału. 

27. Informacja nt. PZO jest przekazywana przez nauczyciela ustnie w pierwszym 

tygodniu nauki. 

 

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu, waga oceny 

1. Wypowiedzi pisemne: 

1.a. odpowiedź na pytania (kartkówka); 

1.b. testy kompetencji czytelniczych; 

1.c. sprawdziany z nauki o języku, 

1.d. sprawdziany ze znajomości lektury; 

1.e. dyktanda ortograficzne; 



1.f. pisemne prace klasowe dostosowane do poziomu edukacji kulturowo - 

literackiej; 

1.g. prace domowe na określony temat, wypracowania - ćwiczenie form 

wypowiedzi w danej klasie; 

1.h. prace domowe, zestawy ćwiczeń z nauki o języku, ćwiczenia 

ortograficzne. 

2. Wypowiedzi ustne: 

2.a. ustne wypowiedzi uczniów; 

2.b. wygłaszanie tekstu z pamięci (recytacja); 

2.c. aktywność na lekcjach; 

2.d. opowiadanie na określony temat, prezentacja; 

3. Zadania praktyczne: 

3.a. wykonanie niewerbalnego wytworu pracy, np. albumu, plakatu, afisza 

itp.; 

3.b. prezentacja; 

4. Praca w grupach. 

5. Udział w konkursach, dodatkowe zadania wykonane przez ucznia. 

 

Umiejętności oceniane Waga ocen 

kartkówka, poprawa kartkówki 4 

testy kompetencji czytelniczych 5 

oceny nie można poprawić 

sprawdziany (z nauki o języku, ze znajomości lektury) 5 

poprawa sprawdzianu 5 

dyktanda ortograficzne 4 

poprawa dyktanda ortograficznego 4 

pisemne prace klasowe 5 

poprawa pisemnej pracy klasowej 5 

 

prace domowe - zestawy ćwiczeń z nauki o języku, 

ćwiczenia ortograficzne, karty pracy z literatury,itp. 

 

prace domowe – wypracowania, poprawa 

wypracowania 

 

prace domowe – wypracowania egzaminacyjne 

(oceniane wg kryteriów egzaminacyjnych, kl. VII – 

VIII), poprawa 

2 

oceny nie można poprawić 

 

2 

 

 

 

2 

odpowiedź, poprawa 3 

wygłaszanie tekstu z pamięci (recytacja), poprawa 4 

aktywność na lekcjach 3 

wykonanie niewerbalnego wytworu pracy, np. 

albumu, plakatu, afisza 

2 

prezentacja 2 

praca w grupach 2 

konkursy organizowane w szkole (osiągnięcia) 5 

znaczące osiągnięcia w konkursach na szczeblu co 

najmniej powiatowym 

6 

  



III. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów 

    

ZASADY OCENIANIA WYPOWIEDZI USTNYCH 

 

Przy ocenie wypowiedzi ustnych bierze się pod uwagę: 

- poziom merytoryczny (stopień wyczerpania tematu, znajomość 

materiału literackiego, zgodność komentarza z tekstem literackim), 

- poziom strukturalny ( kompozycja wypowiedzi, logiczna spójność 

 i zwartość wywodu, umiejętność przytaczania cytatów), 

- poziom językowy ( poprawność stylistyczna wypowiedzi, 

poprawność gramatyczna, bogactwo języka). 

5.a..1. Celujący: 

- w wypowiedziach uczeń wykazuje się wiedzą popartą przemyśleniami, refleksjami, 

 jest twórczy i odkrywczy 

- unika szablonów językowych 

- rozwija własne, przemyślane sądy 

- mówi piękną, poprawną polszczyzną 

- buduje wypowiedzi ustne spójne pod względem logicznym i składniowym   

  

5.a..2. Bardzo dobry : 

- udziela samodzielnie rozwiniętych odpowiedzi 

- rozwija własną wypowiedź 

- odpowiada w sposób przemyślany 

- odpowiedzi są spójne i logiczne 

- wykazuje się doskonalą znajomością omawianych zagadnień 

- mówi poprawną polszczyzną 

- dba o estetykę wypowiedzi 

 

5.a..3. Dobry: 

- konstruuje logiczną odpowiedź (wypowiedź) 

- właściwie dobiera słownictwo 

- dobrze orientuje się w zagadnieniu, którego odpowiedź dotyczy 

- dba o estetykę wypowiedzi 

 

5.a..4. Dostateczny: 

- przy ustnych wypowiedziach wymaga kilku pomocniczych pytań i naprowadzania na 

drogę właściwych wniosków 

- prezentuje ubogi zasób słownictwa 

- niezbyt dokładnie orientuje się w zagadnieniu, o którym mówi 

- używa szablonów językowych 

 

5.a..5. Dopuszczający: 

- wypowiada się wyłącznie z pomocą nauczyciela 

- ubogi zasób słownictwa 

- niewielka orientacja w omawianym zagadnieniu 

- brak dbałości o estetykę wypowiedzi 

- posługuje się utartymi schematami (szablonami) językowymi 

 

6. Niedostateczny: 

- nie jest w stanie udzielić logicznej odpowiedzi 



- nie orientuje się w omawianym zagadnieniu 

- nie potrafi wysnuć logicznych wniosków 

- nie pomagają mu pytania pomocnicze 

- nie dba o estetykę wypowiedzi 

- posługuje się językiem niechlujnym, nieestetycznym 

- odpowiada pojedynczymi wyrazami, monosylabami 

 

ZASADY OCENIANIA WYPRACOWAŃ 

 

Prace klasowe i prace domowe oceniane są według odrębnych kryteriów, oceniania 

kryterialnego lub holistycznego. 

 

Przy ocenie bierze się pod uwagę: 

  

Treść 

 Zgodność treści wypracowania z tematem. 

 Zakres i poprawność materiału rzeczowego. Stopień wyczerpania tematu. 

 Ujęcie tematu. Cechy gatunkowe danej formy wypowiedzi. 

 

Kompozycja 

1. Trójdzielna kompozycja. 

2. Spójność tekstu. 

3. Logiczność wypowiedzi. 

 

Język 

1. Styl pracy, słownictwo, frazeologia. Poprawność gramatyczna ( fleksja, składnia). 

2. Styl wypowiedzi charakterystyczny dla danej formy wypowiedzi. 

 

Zapis 

 

 Poprawność ortograficzna.   

 Poprawność interpunkcyjna. 

 

 

ZASADY OCENIANIA DYKTAND 

Za błąd ortograficzny należy uważać każdy zapis sprzeczny z zasadami ortograficznymi. – 

błąd zasadniczy. Każde dwa błędy drugorzędne uznaje się za jeden błąd zasadniczy. 

 

Tekst nieznany 

0 bł. - celujący 

1 bł. - bardzo dobry 

2 bł. - dobry 

3 bł. - dostateczny  

4-5 bł. - dopuszczający  

6 bł. i więcej – niedostateczny 

Tekst znany, wcześniej analizowany 

0 bł. - bardzo dobry 

1 bł. - dobry 

2 bł. - dostateczny  



3-4 bł.       – dopuszczający 

5  bł. i więcej – niedostateczny 

Wśród błędów ortograficznych należy wyróżnić: 

 

a. zasadnicze – pisownia: 

- rz, ż, ó, u, h, ch 

- „nie” z różnymi częściami mowy 

- wielkie i małe litery 

- - ę, - ą, - en, - em w zakończeniach czasowników 

- przyimków z rzeczownikami 

- dopełniacza rzeczowników zakończonych na – ia, - ja 

-  „by” z rożnymi częściami mowy 

- upodobnienia grup spółgłoskowych 

 

b. drugorzędne – pisownia: 

- przyimków złożonych 

- wyrażeń obcych, nazwisk i nazw rzadko używanych 

- - en, - em, - on, - om w wyrazach zapożyczonych 

- uproszczeń spółgłoskowych w grupach – dzki, - cki, - dztwo, - ctwo, 

- dzielenie wyrazów przy przenoszeniu 

 

Wielokrotnie popełniany  ten sam błąd uważa się za jeden błąd ortograficzny. 

 

Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, mogą przepisać tekst. Za bezbłędną 

pracę otrzymują ocenę dopuszczającą ( w dzienniku zapisane są dwie oceny). 

 

ZASADY OCENIANIA RECYTACJI 

 

Przy ocenie recytacji bierze się pod uwagę: 

- bezbłędne opanowanie tekstu, 

- nawiązanie kontaktu z odbiorcą, 

- uwypuklenie głosem sensów tekstu 

- wyrazistość wymowy, poprawność artykulacyjna, 

- realizowanie wzorów dykcyjnych 

1. Celujący: 

- „aktorskie” wygłaszanie tekstu 

- przemyślana, własna interpretacja utworu, modulacja głosu 

- do recytacji utworów dowolnie wybranych – wybiera tekst odpowiedni do własnej 

interpretacji głosowej 

 

2. Bardzo dobry:   

- bezbłędne wygłoszenie tekstu 

- modulacja głosu 

- odpowiednia intonacja 

- ekspresja 

 

3. Dobry: 

- pamięciowe opanowanie tekstu 

- drobne potknięcia w intonacji i modulacji głosu 



- drobne kłopoty z zastosowaniem  znaków interpunkcyjnych 

 

4. Dostateczny: 

- wygłoszenie tekstu z pomocą nauczyciela (2 – 3 podpowiedzi) 

- kłopoty z intonacją i modulacją głosu 

- brak ekspresji 

 

5 .Dopuszczający: 

- wygłoszenie tekstu z wieloma podpowiedziami 

- nie występuje modulacja głosu 

- brak ekspresji 

- bardzo liczne potknięcia w wygłaszaniu tekstu, nieprzewidziane pauzy w wygłaszaniu tekstu 

 

6. Niedostateczny 

- brak pamięciowego opanowania tekstu zadanego utworu (całego – w przypadku utworów 

krótszych; większej jego części w przypadku utworów dłuższych) 

 

ZASADY OCENY PRACY W GRUPACH 

 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

2.a. planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2.b.efektywne współdziałanie, 

2.c. wywiązywanie się z powierzonych ról, 

2.d.rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

ZASADY OCENIANIA PREZENTACJI PROJEKTU 

 

Przy ocenie bierze się pod uwagę: 

- dobór informacji do prezentacji (zgodność merytoryczna z tematem 

projektu, używanie właściwej terminologii, poprawność językowa, 

bogactwo słownictwa), 

- logikę układu prezentacji (wprowadzenie do prezentacji, 

przedstawienie problemu, przedstawienie wniosków, zakończenie 

prezentacji), 

- płynność prezentacji ( zawartość wypowiedzi, ciągłość myśli  

i wątków, uporządkowanie przekazu, akcentowanie najważniejszych 

elementów prezentacji), 

- tempo prezentacji ( przestrzeganie wyznaczonego czasu, 

utrzymywanie tempa), 

- wykorzystanie środków wspomagających prezentację  

( różnorodność środków, uzasadnione ich użycie), 

- profesjonalizm w zakresie zagadnień objętych tematem projektu 

(umiejętność obrony własnych poglądów, odpowiedzi na pytania 

dodatkowe), 

- pracę zespołową ( zaangażowanie wszystkich członków zespołu  

w prezentację), 

- umiejętność samooceny (trafność). 

 

ZASADY OCENIANIA PLASTYCZNYCH KONKRETYZACJI UTWORÓW 



Szczegółowe kryteria znajdują się w dokumentacji nauczyciela przedmiotu. Bierze się pod 

uwagę: 

- realizację tematu, 

- zgodność pracy z tekstem, 

- oryginalność wyrażonej treści, 

- oryginalność zastosowanej techniki, 

- estetykę wykonania. 

 

 

 IV. Poziomy  wymagań z języka polskiego  

 

Ocena celująca: 

 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności spełniające w 100% wymagania programu 

nauczania, a w szczególności: 

 samodzielnie korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy, czyta lektury;  

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych; 

 przejawia twórcze myślenie; 

 w zakresie mówienia i słuchania potrafi pozyskiwać zainteresowanie słuchaczy, 

prezentując wzorcową wypowiedź, bezbłędną stylistycznie i językowo;  

 w pracach pisemnych wyróżnia się oryginalnością i niezależnością sądów, 

bogactwem i sprawnością języka. 

 

Ocena bardzo dobra: 

 

Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu 

kształcenia literackiego, kulturowego i językowego, opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania w danej klasie (90%-99%),  a w 

szczególności: 
 bardzo dobrze zna tematykę i problematykę omawianych lektur;  

 w zakresie redagowania form wypowiedzi wykazuje dbałość o ich poprawność 

leksykalną, składniową i kompozycyjną;  

 posiada praktyczne umiejętności językowe, ortograficzne, interpunkcyjne określone 

programem nauczania; 

 zabiera głos w dyskusji i prezentuje własne wnioski oraz przemyślenia, rozwija 

samodzielny warsztat pracy, umiejętnie korzystając z zasobów informacyjnych 

biblioteki. 

 

Ocena dobra: 

 

Uczeń opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie przekraczającym 75% , a w szczególności: 
 potrafi wykazać się dobrą znajomością tekstów literackich analizowanych na 

lekcjach; 

 samodzielnie redaguje wymagane formy wypowiedzi, dba o ich poziom językowy, 

poprawność ortograficzną i interpunkcyjną;  

 z własnej inicjatywy zabiera głos na lekcji;  

 zna i rozumie pojęcia wynikające z programu nauczania (mogą mu się zdarzać 

pomyłki, nie zawsze trafnie definiuje itp.); 



 dobrze orientuje się w całości materiału gramatycznego określonego programem 

nauczania w danej klasie; 

 zna i właściwie stosuje wszystkie zasady ortograficzne oraz interpunkcyjne 

(dopuszczalna niewielka liczba błędów).  

 

Ocena dostateczna: 

 Uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie 51%-74%, a w szczególności : 
 korzysta, pod kierunkiem nauczyciela, z różnych źródeł wiedzy;  

 rozumie wybrane pojęcia wynikające z programu nauczania;  

 zna treść utworów literackich wskazanych w kanon ie lektur podstawowych; 

 przy niewielkiej pomocy nauczyciela realizuje zadania, ćwiczenia i inne prace na 

średnim poziomie trudności; 

 redaguje podstawowe formy wypowiedzi; 

 popełnia błędy stylistyczne, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne, które  umie 

poprawić; 

 stosuje podstawowe zasady ortograficzne; 

 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności gramatyczne określone 

programem nauczania w danej klasie. 

 

Ocena dopuszczająca 

 

Uczeń ma braki w wiadomościach podstawowych, opanował  materiał nauczania 

w zakresie 31%-50% , a w szczególności: 

 popełnia błędy różnego typu w wypowiedziach ustnych i pisemnych;  

 nie bierze udziału w dyskusjach, pogadankach;  

 wykonuje samodzielne prace na niskim poziomie trudności;  

 słabo opanował zasady ortograficzne; 

 bardzo często podczas wykonywania pracy korzysta z pomocy nauczyciela.  

 

Ocena niedostateczna 

 

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, 

a w szczególności: 

 nie koncentruje uwagi na zajęciach, nie uczestniczy w pracy;  

 nie potrafi samodzielnie zredagować prostej wypowiedzi;  

 w pracach pisemnych popełnia kardynalne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, 

stylistyczne, językowe i logiczne;   

 nie zna treści lektur obowiązkowych;  

 nie zna podstawowych terminów gramatycznych, a w związku z tym nie potrafi 

dokonać prostej analizy gramatyczno – stylistycznej wypowiedzi; 

 nie wykazuje chęci pracy pod kierunkiem nauczyciela;  

 nie dba o estetykę pisma; 

 nie odrabia zadań domowych; 

 nie przygotowuje się do zajęć. 

Dodatkowo uczeń nie podejmuje żadnych starań w celu poprawienia ocen, nie 

uzupełnia w wyznaczonych terminach braków programowych.  

 

V. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na opinie PPP o specyficznych    

trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 

 



W pracy z uczniem: 

 Nie wymaga się czytania głośnego, indywidualnego w obecności całej klasy - uczeń 

dyslektyczny czyta głośno tylko taki tekst, który uprzednio nauczyciel polecił mu do 

opracowania w domu. 

 Nie omawia się błędów ucznia przy całej klasie. 

 Nie zwiększa się napięć emocjonalnych ucznia surowo stawianymi pytaniami, 

wywoływaniem do tablicy - uczeń raczej odpowiada w ławce (mobilizując do wysiłku 

nie trzeba posługiwać się elementami konkurencji, wzorami innych, lepszych 

uczniów, którym dziecko dyslektyczne nie jest w stanie dorównać). 

 Stosuje się zachętę, pochwałę oraz organizowanie sytuacji zapewniających dziecku 

choćby niewielkie sukcesy, np. umożliwienie wykazania się co jakiś czas dobrym 

przygotowaniem pracy domowej. 

 Warunkiem możliwości stosowania odrębnych kryteriów w zakresie poprawności 

ortograficznej i interpunkcyjnej jest udokumentowanie dysfunkcji opinią z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

 Prace literackie z języka polskiego 

Tego typu prace mogą być napisane na maszynie lub komputerze (jeżeli jest zalecenie 

PPP). W wypadku pracy napisanej odręcznie zwracamy uwagę, że estetyka pracy jest 

istotna, ale nie najważniejsza. Uczeń może popełnić więcej błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych (szczegółowa informacja przy kryteriach ocen do poszczególnych form 

wypowiedzi pisemnych). 

   

Sprawdzenie umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji 

 

- Jeżeli uczeń napisze na ocenę pozytywną tekst dyktanda (tekst wcześniej znany, 

analizowany), oceniany jest według tych samych kryteriów, ale otrzymuje jedną 

ocenę „wyżej”. 

- Jeżeli uczeń napisze dyktando na ocenę niedostateczną, nie otrzymuje jej do 

dziennika, ale przepisuje tekst, za bezbłędną pracę uzyskuje ocenę dopuszczającą.  

- Uczeń może napisać z pamięci krótki tekst (zwykle 10 zdań) wyuczony na pamięć  

w ramach wcześniej prowadzonych zajęć terapeutycznych (korekcyjno-

kompensacyjnych). 

- Uczeń może uzupełniać luki w tekście dyktanda - zastosować można wtedy ogólne 

kryteria PZO. 

 

 Kartkówki, sprawdziany z nauki języka, teorii literatury, znajomości treści lektury  

Uczeń dyslektyczny otrzymuje taki sam zestaw pytań jak inni uczniowie, ale 

zgodnie z zaleceniami PPP ma wydłużony czas pracy. Praca oceniana jest na podstawie 

ogólnych kryteriów. Nie należy brać pod uwagę błędów ortograficznych. 

Ocena wypowiedzi ustnych 

Biorąc pod uwagę fakt, że dyslektycy niechętnie i z wielkim lękiem wypowiadają 

się na forum klasy, oceny należy dokonywać okazjonalnie, w czasie dłuższych, 

spontanicznych wypowiedzi. 

Kryteria: 

- zgodność wypowiedzi z tematem, 



- umiejętność porównywania, wnioskowania, oceniania, zestawiania informacji  

z różnych źródeł. 

 

Ocena recytacji utworu poetyckiego lub fragmentu prozy 

 

Uczeń dyslektyczny otrzymuje do pamięciowego opanowania fragment krótszy niż 

jego koledzy z klasy. Decyduje też o tym, czy prezentuje interpretację na forum klasy.  

Celujący otrzymuje uczeń, który: 

- przedstawia oryginalną, niepowtarzalną interpretację utworu, 

- zmienia tempo mówienia, moduluje głos, wprowadza elementy dramy, 

- wygłasza tekst bez żadnych pomyłek. 

Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- wygłasza tekst prawie bezbłędnie (dopuszczalne 2 pomyłki), 

- zwraca uwagę na znaki przestankowe, tempo mówienia, modulację głosu,  

- recytując, pozostawia miłe wrażenie artystyczne. 

Dobry otrzymuje uczeń, który 

- wygłasza z pamięci utwór (dopuszczalne 4 pomyłki, które sam naprawia),  

- stara się interpretować utwór, 

     -     zwraca uwagę na znaki przestankowe. 

Dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- mechanicznie odtwarza utwór, 

- nie próbuje go interpretować, 

- popełnia pomyłki, które poprawia nauczyciel. 

Dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- wypowiada tekst bez próby interpretacji, 

- ma kłopoty z odtwarzaniem utworu z pamięci. 

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie podjął nawet próby nauczenia się tekstu na pamięć. 

 

 

VI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na opinie PPP   

 

Kryteria znajdują się w dokumentacji nauczyciela. 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na orzeczenia PPP   

 

Sposoby dostosowań znajdują się w dokumentacji pedagoga szkolnego (IPET). 

 

 

 

 

 

VII. Zasady wystawiania ocen na semestr i koniec roku szkolnego 

 

.1. Przy wystawianiu oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się 

pod uwagę jej wagę. 

.2. Semestralna lub końcowa ocena nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

.3. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen oraz 

terminowe wywiązywanie się uczniów z wykonywania wymaganych prac w 

semestrze. 



.4. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej nauczyciel uwzględnia także 

systematyczność pracy oraz możliwości intelektualne ucznia. 

.5. Ocena na pierwszy semestr jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny 

końcoworocznej. 

.6. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczeń, który został laureatem 

konkursu wojewódzkiego, otrzymuje ocenę celującą. 

.7. Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły nauczyciel w określonym terminie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej informuje ucznia o 

przewidywanej ocenie semestralnej lub końcoworocznej. 

.8. Przy ustalaniu ocen końcowych uczeń może otrzymać następujące oceny przy 

uzyskaniu średniej ważonej: 

 

 

 

 

 VIII. Sposoby dokumentowania osiągnięć 

 

Dziennik lekcyjny: elektroniczny - oceny cząstkowe, śródroczne i roczne. 

 

 IX. Zasady informowania o wymaganiach i postępach ucznia 

Nauczyciel – uczeń 

1. Informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych  i kryteriach oceniania: 

• na początku roku szkolnego, 

• na początku II półrocza, 

• na początku ważnego, dużego działu materiału. 

2. Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywuje do dalszej pracy, 

 do poprawy osiąganych wyników. 

3. Na prośbę ucznia uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Informuje o przewidywanej ocenie półrocznej i rocznej w ustawowym terminie. 

 

Nauczyciel – rodzic 

1. Udostępnia informacje o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania. 

2. Informuje o aktualnym stanie postępów ucznia w nauce:  wstawianie ocen bieżących w  e-

dzienniku „Librus”, informowanie o ocenach podczas spotkań z rodzicami. 

3. Udziela informacji o uzdolnieniach, sukcesach lub trudnościach ucznia. 

4. Udziela wskazówek do pracy z uczniem (szczególnie do pracy rodziców 

z dzieckiem dyslektycznym lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych). 

5. Udostępnia rodzicom do wglądu prace pisemne ucznia (sprawdzone i ocenione) – po 

wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach konsultacji. 

6. Poprzez wychowawcę klasy informuje o przewidywanej ocenie półrocznej i rocznej w 

ustawowym terminie. 

 

 

X. System motywacyjny i naprawczy 

 

Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uzupełnia i wyrównywania braków poprzez 

pomoc nauczyciela przedmiotu, pomoc koleżeńską, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. 

         


