
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 

klasy IV — VIII 

celujący 

• uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami I umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z 

podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne 

uzdolnienia 

bardzo dobry 

• uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania I wynikające z podstawy 

programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach 

dobry 

• uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i 

wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne I 

praktyczne 

dostateczny 

• poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi 

pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w podstawie programowej 

uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o średnim poziomie trudności  

 

dopuszczający 

• poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi umożliwia 

osiąganie celów polonistycznych, 

uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

 

Na lekcji języka polskiego ocenie podlegają: 

1. słuchanie ze zrozumieniem, 

2. mówienie (opowiadanie ustne twórcze i odtwórcze), 

3. czytanie: głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa, ciche ze 

zrozumieniem, 

4. pisanie: redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w szkole), odpowiednie 

tempo pracy i staranność prac, 

5. znajomość zasad ortograficznych I Interpunkcyjnych oraz umiejętność posługiwania się 

nimi, 

6. znajomość treści lektur, 

7. znajomość wybranych zagadnień z gramatyki i nauki o języku, 



8. znajomość terminów teoretycznoliterackich, 

9. recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, realizacja zadań w grupie: 

10. Uczniowie na I półrocze i na koniec roku będą oceniani w oparciu o wyliczenie średniej 

ważonej. 

11. Uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich prac klasowych, sprawdzających 

wiadomości i umiejętności. 

Pod pojęciem pracy klasowej należy rozumieć: 

• 90 minutowy sprawdzian wiadomości umiejętności, obejmujący część leksykalną, 

gramatyczną oraz dłuższą wypowiedź pisemną; 

• 45 minutowy test wiadomości i umiejętności z wybranego działu 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej, ma obowiązek napisania jej w 

terminie najpóźniej do 2 tygodni od daty pisania pracy. 

14. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po 

oddaniu sprawdzonych prac. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego. 

15. Ocenę z danego sprawdzianu można poprawiać tylko raz. 

16. Poprawie nie podlega ocena z odpowiedzi ustnej. 

17. Pisanie prac klasowych w drugim terminie odbywa się poza lekcjami — po uzgodnieniu 

tego z nauczycielem. 

18. W wypadku plagiatu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

19. Kartkówka to praca pisemna obejmująca od 1-3 jednostek tematycznych i trwająca 10-15 

minut. 

20. Uczeń nieobecny na kartkówce pisze ją w możliwie najbliższym terminie poza lekcjami. 

Może również odpowiadać ustnie z materiału sprawdzanego na kartkówce po uzgodnieniu 

tego 

z nauczycielem. 

21. Uczeń przez cały rok systematycznie i starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, który  

podlega ocenie 

22. Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek, testów czytania ze zrozumieniem, dyktand 

oraz testów sprawdzających stopień znajomości przeczytanej lektury. Uczeń ma możliwość 

podwyższyć ocenę podczas kolejnych tego typu prac lub wykazać się aktywnością podczas 

omawiania lektury. 

23. Sprawdziany i kartkówki uczeń pisze niewymazywalnym długopisem lub piórem. 

24. Wszelkie wątpliwości dotyczące oceny pracy pisemnej uczeń wyjaśnia z nauczycielem na 

lekcji, na której otrzymał ocenioną pracę. 

25. W dniu rozpoczęcia omawiania lektury uczniowie piszą test dotyczący treści lektury — 

nie musi on być zapowiadany wcześniej, gdyż termin omawiania lektury jest podany 

przynajmniej z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem. 



26. Testy sprawdzające czytanie ze zrozumieniem nie muszą być zapowiadane wcześniej, 

gdyż są weryfikacją nabytych już wiadomości i umiejętności, a nie bieżącego materiału. 

27. Uczniów klas VII – VIII obowiązuje znajomość całości materiału. 

28. Uczeń systematycznie, zgodnie z zaleceniami nauczyciela uzupełnia „Zeszyt lektur”.  

29. Uczeń prowadzi zeszyt dyktand, w którym zapisuje zdania z wyrazami zawierającymi 

trudność ortograficzną (dwie strony na miesiąc). Zeszyt dyktand przynosi do sprawdzenia w 

pierwszy poniedziałek miesiąca. 

30. Każdy uczeń ma obowiązek pisania prac długoterminowych (różne formy wypowiedzi) i 

oddawania ich w ustalonym terminie. 

31. Termin oddania domowej pracy pisemnej jest ustalony w klasie. Za nieoddanie zadania 

uczeń ponosi konsekwencje. 

32. Rzetelność wykonania pracy domowej może być sprawdzana za pomocą kartkówki. 

33. Uczniowie mają możliwość zdobycia ocen za samodzielne prace dodatkowe, np. referaty, 

konkursy, prezentacje, przygotowanie i prowadzenie fragmentów lekcji itp. 

34. Dwa razy w półroczu uczeń może przed rozpoczęciem lekcji zgłosić nieprzygotowanie za 

które nie będzie ponosił konsekwencji. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na kartce 

zawierającej imię i nazwisko oraz datę. Uczeń nie będzie pytany i nie sprawdza się zadania 

domowego. Nie dotyczy to jednak prac pisemnych długoterminowych, zapowiadanych 

sprawdzianów, kartkówek, wypracowań,  

35. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (dłuższej niż 5 dni) usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. 

36. W przypadku nieobecności uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości we 

własnym zakresie. 

37. Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok, nie ma możliwości poprawienia ocen na 

tydzień przed klasyfikacją. 

38. Ocena na koniec roku jest wystawiana na podstawie ocen z całego roku. 

39. Wszystkie wyjątkowe sytuacje, które nie zostały ujęte w „zasadach wystawiania ocen” 

rozstrzygane są na płaszczyźnie uczeń — nauczyciel — rodzice. 

40. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach on – line, 

systematyczne odrabianie zleconych prac i nadsyłania ich w wyznaczonym terminie. 


