
Przedmiotowe zasady oceniania – język polski  (Szkoła Podstawowa nr 12) 

 

1. W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny m.in.: z prac klasowych (stylistycznych),  ze sprawdzianów, 

z kartkówek obejmujących 1 – 2 ostatnie lekcje, z testu czytania ze zrozumieniem, za dłuższe prace pisemne. 

2. W przypadku nieobecności ucznia na jakiejkolwiek ocenianej pracy nauczyciel wpisuje symbol nb. Z chwilą napisania 

i ocenienia zaległej pracy symbol ten zostaje zastąpiony oceną uzyskaną przez ucznia. 

3. Uczeń ma prawo poprawić jedynie oceny uzyskane z prac kontrolnych (praca klasowa, test, sprawdzian).Oceny 

poprawione będą liczone do średniej i wpisane obok poprzedniej, która w tym momencie nie będzie miała wpływu na średnią 

ważoną. 

4. Oceny uzyskane za poszczególne formy pracy ucznia będą miały określoną wagę: 

    4 - prace klasowe, sprawdziany, testy, w przypadku zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej także odpowiedzi 

ustne; 

    3 - prace stylistyczne pisane na lekcji, niebędące pracami klasowymi, 

    2 - odpowiedzi ustne, kartkówki, recytacje, aktywność; 

    1 - prace domowe, praca na lekcji. 

Nauczyciel, biorąc pod uwagę obszerność pracy, poziom jej trudności, czasochłonność, obszerność wypowiedzi lub 

odpowiedzi, będzie przypisywał jej ustaloną wagę. Dotyczy to zadań, którym wyżej przyporządkowano wagi 1, 2 oraz 

projektów. 

5. Ocena z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku do punktów  
możliwych do uzyskania, zgodnie z następującym kryteriami:  
0% − 30% ocena niedostateczna (1)   75% − 84% ocena dobra (4) 
31% − 40% ocena dopuszczająca (2)   85% − 87% ocena dobra plus (4+)  
41% − 50% ocena dopuszczająca plus (2+)  88% − 92% ocena bardzo dobra (5)  
51% − 69% ocena dostateczna (3)   93% − 94% ocena bardzo dobra plus (5+)  
70% − 74% ocena dostateczna plus (3+)  95% i więcej ocena celująca (6)  
6. Długie prace stylistyczne będą oceniane według następujących kryteriów (za wyjątkiem wybranych prac w kl. VII i VIII): 

        Treść     -   realizacja tematu                                                                                    0 – 6 pkt  

 

 

 

19-20 pkt – cel 

17-18 pkt. – bdb 

15-16 pkt – db 

10-14 pkt. – dst 

6-9 pkt – dop 

0-5 pkt - ndst 

 

 1. Praca zgodna z tematem/ praca w przeważającej części zgodna z tematem. 

 2. Bogactwo treści, oryginalność pomysłu. 

 3. Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy literackiej i/lub kulturowej. 

 4. Wyczerpujące informacje. 

 5. Poprawność merytoryczna. 

2p./1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

1p. 

         Forma wypowiedzi                                                                                                  0 – 2 pkt 

 6. Wszystkie wyznaczniki danej formy. 

 7. Pogłębiona argumentacja lub funkcjonalna narracja. 

1p. 

1p. 

         Kompozycja                                                                                                             0 – 3 pkt 

 8. Trójdzielna kompozycja z zachowaniem właściwych proporcji. 

 9. Spójność i logika wypowiedzi. 

 10. Akapity. 

1p. 

1p. 

1p. 

         Język                                                                                                                         0 – 5 pkt 

 11. Zamykanie myśli w granicach zdania. 

 12. Poprawność gramatyczna. 

 13. Styl odpowiedni do treści i formy wypowiedzi/Sporadyczne zaburzenia stylu. 

 14. Bogactwo języka. 

1p.  

1p. 

2p./1p. 

1p. 

        Zapis     -  ortografia i interpunkcja                                                                         0 – 4 pkt 

15. Ortografia  (dopuszczalny 1bł.)/ (dopuszczalne 2-3bł.). 

16. Interpunkcja  (dopuszczalne 3 błędy). 

17. Estetyka, czytelność pisma, zachowanie linii zapisu. 

2 p./1p. 

1p. 

1p. 

        Zapis     -  ortografia i interpunkcja    dostosowanie                                             0 – 4 pkt 

15. Ortografia  (dopuszczalne 3bł.)/ (dopuszczalne 4-6bł.). 

16. Interpunkcja  (dopuszczalnych 7 bł.). 

17. Estetyka, czytelność pisma, zachowanie linii zapisu. 

2 p./1p. 

1p. 

1p. 

  UWAGA! W pracy krótszej niż 90% wymaganej objętości punktowane będą tylko kryteria związane z realizacją tematu. 

Praca nie na temat lub w niewłaściwej formie otrzymuje 0 punktów.  Praca pisana w całości lub części niesamodzielnie 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. W klasach VII i VIII wybrane dłuższe prace pisemne będą oceniane według kryteriów egzaminacyjnych. 

8. Krótkie prace stylistyczne będą oceniane według następujących kryteriów: 

     1) Treść zgodna z poleceniem    1p. 6 pkt - celujący 

     2) Uwzględnienie wszystkich elementów formy wypowiedzi 1p. 5 pkt - bardzo dobry 

     3) Zachowanie spójności wypowiedzi   1p. 4 pkt - dobry 

     4) Poprawność językowa     1p. 3 pkt - dostateczny 

     5) Ortografia (dop. 1 błąd, dyslektycy 2 błędy)  1p. 2 pkt - dopuszczający 

     6) Interpunkcja (dop. 1 błąd, dyslektycy 2 błędy)  1p. 1 pkt – niedostateczny 

Za formę wypowiedzi niezgodną z formą wskazaną w poleceniu lub nieuwzględnienie co najmniej dwóch elementów 

polecenia uczeń otrzymuje 0 punktów. 

9. Uczeń ma prawo być dwa razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, brak zeszytu, 

nieprzygotowanie materiałów potrzebnych do lekcji). Kolejne nieprzygotowania będą skutkowały otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. Nie dotyczy to kartkówek i zapowiedzianych sprawdzianów. 

10. Kontroli podlega zeszyt ucznia: porządek zapisu, systematyczność prowadzenia, jakość notatek, estetyka. 

11. Na czas nauki zdalnej nauczyciel dostosowuje zasady oceniania do warunków pracy. 

 

 


