
I Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

Ocenie podlegają: 

 

1. Klasówki 

 

Klasówki: 

- z gramatyki przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub po zrealizowaniu jego części 

- z literatury (dłuższa wypowiedź pisemna, tak zwane wypracowanie przygotowane w domu lub 

pisemne zadanie klasowe realizowane przez uczniów w szkole w czasie lekcji) jedna w semestrze 

z materiału literackiego wybranego przez nauczyciela. 

 

Każda klasówka zapowiadana jest przynajmniej tydzień wcześniej, jednocześnie podany zostaje 

zakres materiału. Uczeń, który z przyczyn losowych był nieobecny w dniu klasówki, musi napisać 

ją na najbliższych konsultacjach lub ustalić z nauczycielem inny termin. Ocenę z klasówki można 

poprawiać (tylko raz) w ciągu miesiąca od jej rozdania i omówienia. Warunkiem przystąpienia do 

poprawiania oceny jest zrobienie dokładnej poprawy błędów popełnionych w klasówce i 

zaliczenie jej przez nauczyciela. Ocena z klasówki poprawkowej jest zawsze wpisywana do 

dziennika.  

 

Ocena z klasówki gramatycznej wystawiana jest na podstawie punktów, przeliczanych na wartość 

procentową, według następujących kryteriów: 

• ocena niedostateczna 0%-33% 

• ocena dopuszczająca 34%-50% 

• ocena dostateczna 51%-70% 

• ocena dobra 71%-89% 

• ocena bardzo dobra 90%-95% 

• ocena celująca 96%-100%.  

 

Każda klasówka z gramatyki zostaje omówiona, uczeń otrzymuje informację o popełnionych 

błędach. 

 

Ocena z klasówki z literatury (dłuższa wypowiedź pisemna: wypracowanie lub pisemne zadanie 

klasowe) wystawiana jest przy uwzględnieniu następujących kryteriów:  

 

• Zgodność formy i tematu 

• Elementy ubarwiające narrację  

• Funkcjonalne użycie treści lektury 

• Kompozycja 

• Styl 

• Środki językowe 

• Poprawność ortograficzna 

• Poprawność interpunkcyjna 

 

Jeżeli praca jest niezgodna z tematem i/lub nie realizuje wskazanej w temacie formy, wystawiona  

ocena nie może być wyższa niż dostateczna. Raz w semestrze nauczyciel może nie wystawić oceny, 

działając w ten sposób na korzyść ucznia. W pisemnej recenzji zamieszczonej pod dłuższą 

wypowiedzią pisemną (wypracowaniem/zadaniem klasowym) nauczyciel wskazuje popełnione 

przez ucznia błędy.  

 

Uczeń może zabrać ocenioną klasówkę do domu, aby pokazać ją rodzicom, ale jeżeli ją zgubi, 



wgląd do kolejnych klasówek rodzice będą mieli w szkole. 

 

2. Kartkówki i odpowiedzi ustne 

 

Kartkówki i odpowiedzi ustne sprawdzają: 

• znajomość wiedzy z zakresu rodzajów i gatunków literackich 

• znajomość pojęć gramatycznych 

• umiejętność pracy z tekstem poetyckim i prozatorskim /kartkówki/ 

• wiedzę historyczno-literacką 

 

Oceniane są  plusami lub minusami. Nie muszą być zapowiedziane. Po zgromadzeniu pięciu 

plusów uczeń dostaje ocenę bardzo dobrą.  Trzy minusy to ocena niedostateczna. Na każdej 

kartkówce pojawia się pytanie/zadanie na ocenę celującą. Można ją otrzymać, jeśli uczeń udzieli 

poprawnych odpowiedzi na pozostałe pytania. Kartkówki zostają zwrócone uczniowi po omówieniu 

i przedstawieniu szczegółowej informacji o popełnionych błędach. Uczeń powinien kartkówkę 

zatrzymać, najlepiej wkleić do zeszytu. Kartkówkę można poprawiać w ciągu tygodnia od jej 

oddania, a ocenę z odpowiedzi ustnej na kolejnej lekcji.  

 

3. Prace domowe 

 

Prace domowe obejmują: 

 

- krótsze wypowiedzi pisemne /np. użytkowe formy wypowiedzi/ 

- poprawy błędów zrobionych w dłuższych pracach pisemnych i klasówkach  

- inne zadania 

 

Brak zadania odnotowywany jest w dzienniku (bz), co nie pozostaje bez wpływu na ocenę 

śródroczną i końcoworoczną. Brak zeszytu z zadaniem domowym i zeszytu ćwiczeń, zadanie 

zrobione tylko częściowo traktowane są jak brak zadania. 

 

Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić brak zadania bez żadnych konsekwencji, nie 

dotyczy to jednak dłuższych wypowiedzi pisemnych (wypracowań) i innych zadań, na których 

wykonanie jest więcej niż tydzień. Jeżeli uczeń w ciągu tygodnia lub w ustalonym z 

nauczycielem terminie odrobi zadanie, brak zadania zostaje anulowany. Każde zadanie jest 

szczegółowo omawiane i objaśniane przez nauczyciela, dlatego uczeń nie powinien tłumaczyć jego 

braku  nieumiejętnością zrobienia. Nawet w razie trudności musi podjąć pisemną próbę jego 

odrobienia, samodzielnie. 

 

4. Praca w grupach, praca dwójkami, aktywność na lekcji 

 

Praca w grupach i dwójkami, aktywność na lekcji oceniane są plusami lub minusami według 

kryteriów podanych przez nauczyciela powyżej. Wyjątkowo istotny merytorycznie wkład w lekcję 

może być doceniony przez nauczyciela również poprzez wystawienie oceny bardzo dobrej i 

celującej.  

 

Za aktywność na lekcji uznawane są także: 

• ustne i pisemne prezentacje  

• prezentacje multimedialne 

• referaty na zadane tematy 

• inne dodatkowe zadania 

 

Dodatkowo przeczytane książki uczniowie dokumentują w specjalnym Lekturowniku, zbieranym 



przez nauczycielkę raz na dwa miesiące. Każdy, spełniający kryteria wpis, oceniany jest plusem. 

Dziesięć plusów to ocena bardzo dobra, dwanaście celująca.  

Jeżeli uczeń zgłosił chęć przygotowania prezentacji multimedialnej na zadany temat, może się z 

niej wycofać bez żadnych konsekwencji najpóźniej dzień przed terminem. W przeciwnym 

wypadku otrzymuje brak zadania (punkt 3). Przy wystawianiu oceny, nauczyciel wskazuje uczniowi 

popełnione błędy. 

 

5. Głośne czytanie  

 

Głośne czytanie tekstu zostaje zadane z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ocenie podlega: 

• płynność czytania  

• właściwe tempo 

• uwzględnianie znaków interpunkcyjnych 

• właściwa intonacja z tym związana 

• interpretacja czytanego tekstu  

 

Wystawiając ocenę, nauczyciel  informuje ucznia o popełnionych błędach. Uczeń ma prawo 

poprawiać ocenę w ciągu tygodnia, najlepiej na konsultacjach. 

 

6. Udział i sukcesy w konkursach 

 

Zakwalifikowanie się przez ucznia do etapu wojewódzkiego konkursu języka polskiego i oceny 

cząstkowe składające się na ocenę bardzo dobrą skutkują oceną celującą na koniec roku. 

Zakwalifikowanie się do etapu międzyszkolnego, sukcesy w konkursach szkolnych i innych 

skutkują oceną cząstkową celującą. W wyjątkowych przypadkach duży wkład pracy włożony w 

przygotowania do konkursu szkolnego, może skutkować oceną celującą na koniec roku, niezależnie 

od odniesionego sukcesu. 

 

7. Pisanie ze słuchu /dyktando/ 

 

Dwa razy w ciągu roku uczniowie piszą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem dyktando 

/pisanie ze słuchu/, uwzględniające głównie, lecz nie tylko, wybrane zagadnienia i zasady 

ortograficzne oraz interpunkcyjne. Wystawiając ocenę, nauczyciel informuje ucznia o popełnionych 

błędach. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę w ciągu tygodnia. Uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w pisaniu /opinia o dysgrafii lub ortografii/ obowiązują inne, rozszerzone kryteria 

oceniania. 

 

8. Recytacja 

 

Raz w roku uczniowie zobowiązani są do pamięciowego opanowania tekstu z kanonu literatury, 

wskazanego przez nauczycielkę i recytują na ocenę. Recytacja może również przybierać inne 

formy, np. spektaklu czy słuchowiska. Kryteria oceną są następujące: 

 

• płynność recytacji  

• właściwe tempo 

• uwzględnianie znaków interpunkcyjnych 

• właściwa intonacja z tym związana 

• interpretacja czytanego tekstu  

 

9. Podsumowanie pracy z lekturą 

 

Po omówieniu każdej z lektur obowiązkowych nauczycielka wskazuje sposób podsumowania i 



„zaliczenia” pracy z jej treścią i problematyką. Formy tego podsumowania mogą być różne, np.: 

 

• lapbook 

• karta pracy 

• stacje /praca w grupach/ 

• opracowanie infografiki 

• quiz 

• ustna wypowiedź na wskazane do samodzielnego opracowania zagadnienia, itp. 

 

Przy omówieniu zakresu materiału do powtórzenia, nauczyciel podaje również kryteria oceny 

zaliczenia. Wystawiając ocenę, informuje ucznia o popełnionych błędach. Uczeń ma prawo 

poprawiać ocenę do tygodnia. 

 

II Wystawianie oceny semestralnej/końcowej  

 

Punktem wyjścia do wystawienia oceny semestralnej/końcowej jest zaokrąglona do całości 

średnia ważona ocen cząstkowych. Należy jednak pamiętać, że wystawiając ocenę nauczyciel 

bierze pod uwagę także możliwości ucznia, jego wkład pracy, chęć poprawy otrzymanych ocen, 

wszelkie formy aktywności (praca nad lekturą, prezentacje dodatkowo przeczytanych książek, inne 

zadania dodatkowe, udział w konkursach), staranność, systematyczność (szczególnie odrabianie 

zadań domowych i czytanie lektur), dlatego ocena może być wyższa lub niższa od średniej ważonej. 

Uwaga! Ocenę końcową wystawia się, uwzględniając oceny cząstkowe z całego roku szkolnego. 

 

Wagi: 

klasówka z gramatyki 6 

pozostałe klasówki 5 

zaliczenie z lektury 5 

(W wypadku poprawienia klasówki ocena lepsza uzyskuje właściwą dla niej wagę, a gorsza 

wagę 3) 

ocena bardzo dobra lub celująca za prezentację dodatkowo przeczytanej książki 3   

ocena celująca za sukces w konkursie 3 

ocena bardzo dobra lub celująca z aktywności na  lekcji w czasie pracy nad omawianą lekturą 

3 

ocena celująca za terminowe zaliczenie wszystkich popraw 3 

pozostałe oceny 1 

 

Oceny z plusem są powiększane o 0,25, z minusem pomniejszane o 0,25. Uwaga! Przy 

zaokrąglaniu do całości oceny końcowej, która staje się punktem wyjścia do ostatecznej oceny, 

brane są pod uwagę te same kryteria. 

 

III Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej 

 

Jeżeli rodzic zwróci się o poprawienie proponowanej oceny, nauczyciel wskazuje sposób poprawy i 

zakres materiału, który uczeń musi poprawić.  

 

IV Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasach IV-VI 
 
Ocena celująca 

 

Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował zakres materiału przewidziany podstawą programową i 

programem, co oznacza, że: 

twórczo rozwija własne zainteresowania i zdolności 



wykazuje się znaczną samodzielnością w zakresie wnioskowania, analizowania i interpretowania 

tekstów literackich 

jego zainteresowania czytelnicze wykraczają poza wymagania szkolne 

jego prace pisemne są pomysłowe, kreatywne i twórcze 

aktywnie bierze udział w lekcji, inspirując swoimi wypowiedziami i pomysłami pozostałych 

uczniów 

ma bardzo bogate słownictwo i sprawnie się nim posługuje 

bierze udział w konkursach 

 

Ocena bardzo dobra 
 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował zakres materiału przewidziany podstawą programową 

oraz elementy programu, co oznacza, że: 

samodzielnie wykonuje prace pisemne, które są ciekawe, pomysłowe, poprawne pod względem 

stylistycznym, językowym, interpunkcyjnym, ortograficznym i merytorycznym, a także wyczerpują 

temat 

potrafi sprawnie i bezbłędnie wyrażać swoje myśli w formie ustnej i pisemnej 

ma bogaty zasób słów 

czyta płynnie i bezbłędnie 

czyta lektury, zna ich treść, potrafi je analizować i interpretować 

potrafi analizować i interpretować inne teksty kultury 

zna i odróżnia rodzaje i gatunki literackie, posługuje się terminami z zakresu wiedzy teoretyczno-

literackiej, w szczególności zna i potrafi określić funkcję środków artystycznych 

biegle i poprawnie posługuje się wiedzą z zakresu nauki o języku, potrafi praktycznie wykorzystać 

zdobyte wiadomości 

bierze aktywny udział w lekcjach 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę 

pracuje pilnie i systematycznie 

 

Ocena dobra 
 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował zakres materiału przewidziany 

podstawą programową oraz wybrane elementy programu, co oznacza, że:  

na ogół samodzielnie, bez wskazówek nauczyciela, wykonuje prace pisemne, które są poprawne 

pod względem merytorycznym, zawierają nieliczne błędy stylistyczne, językowe, interpunkcyjne i 

ortograficzne, a także najczęściej wyczerpują temat 

potrafi prawie bezbłędnie wyrażać swoje myśli w formie ustnej i pisemnej 

czyta płynnie i prawie bezbłędnie 

czyta lektury, zna ich treść, potrafi je analizować i pod  kierunkiem nauczyciela interpretować 

potrafi analizować i pod kierunkiem nauczyciela interpretować inne teksty kultury 

zna i odróżnia rodzaje i gatunki literackie, posługuje się terminami z zakresu wiedzy teoretyczno-

literackiej, w szczególności zna i na ogół samodzielnie potrafi określić funkcję środków 

artystycznych 

poprawnie posługuje się wiedzą z zakresu nauki o języku, na ogół potrafi praktycznie wykorzystać 

zdobyte wiadomości 

na ogół aktywnie uczestniczy w lekcjach 

na ogół potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, czasem jednak potrzebuje wskazówek nauczyciela 

na ogół pracuje pilnie i systematycznie 

 

Ocena dostateczna 
 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który tylko częściowo opanował zakres materiału przewidziany 



podstawa programową, co oznacza, że: 

stara się bez wskazówek nauczyciela wykonywać prace pisemne, które są często poprawne pod 

względem merytorycznym, zawierają jednak błędy stylistyczne, językowe, interpunkcyjne i 

ortograficzne, często są krótkie i nie wyczerpują tematu 

często ma trudności z wyrażeniem swoich myśli w formie ustnej i pisemnej 

czyta w miarę płynnie, ale popełnia błędy 

na ogół czyta lektury, miewa jednak problemy z zapamiętaniem ich treści, pod kierunkiem 

nauczyciela potrafi je analizować 

pod kierunkiem nauczyciela potrafi analizować inne teksty kultury 

stara się zapamiętać i znać rodzaje i gatunki literackie, stara się posługiwać terminami z zakresu 

wiedzy teoretyczno-literackiej, w szczególności środkami artystycznymi, pod kierunkiem 

nauczyciela potrafi określić ich funkcję 

stara się posługiwać wiedzą z zakresu nauki o języku, pod kierunkiem nauczyciela potrafi 

praktycznie wykorzystać zdobyte wiadomości 

ma problemy z pilną i systematyczną pracą, ale stara się je przezwyciężyć 

 

Ocena dopuszczająca 
 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który tylko częściowo opanował zakres materiału przewidziany 

podstawą programową, co oznacza, że: 

z pomocą wskazówek nauczyciela wykonuje prace pisemne, które jednak nie zawsze są poprawne 

pod względem merytorycznym, zawierają liczne błędy stylistyczne, językowe, interpunkcyjne i 

ortograficzne, są krótkie i nie wyczerpują tematu 

ma trudności z wyrażeniem swoich myśli w formie ustnej i pisemnej 

czytając, sylabizuje, popełnia liczne błędy 

nie zawsze czyta lektury, ma problemy z zapamiętaniem ich treści 

pod kierunkiem nauczyciela stara się analizować krótkie i łatwe teksty kultury 

ma trudności z zapamiętaniem rodzajów i gatunków literackich, innych terminów teoretyczno- 

literackich i określeniem funkcji środków artystycznych 

ma trudności z zapamiętaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i wykorzystaniem jej w praktyce 

nie pracuje pilnie i systematycznie 

 

Ocena niedostateczna 
 
Ocenę tę otrzymuje uczeń, który mimo pomocy nauczyciela nie opanował zakresu materiału 

przewidzianego podstawą programową, ponieważ nie pracował pilnie i systematycznie. 

 

 

 

        Opracowała: Magdalena Zaporowska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


