
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO    KLASY 4 – 8 

 

1. Oceniane są wszystkie formy aktywności uczniów: odpowiedzi ustne (odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie 

problemu, recytacja, wypowiedzi na forum klasy, przynajmniej jeden raz w okresie), sprawdziany (prace klasowe po 

omówieniu lektury oraz testy gramatyczne z zakresu nauki o języku), dłuższe testy czytania ze zrozumieniem (testy 

egzaminacyjne klasy ósmej), kartkówki, prace domowe, aktywność indywidualna na lekcji, prace nadobowiązkowe 

(np.: referaty, pomoc w prowadzeniu lekcji, konkursy przedmiotowe), wypowiedzi pisemne świadczące o czytaniu ze 

zrozumieniem, dyktanda, wypowiedzi pisemne na lekcji, inne formy np. praca w grupie. 

2. Sprawdzian pisemny, obejmujący szerszy zakres materiału, jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Kartkówki, obejmujące materiał z 1 – 3 lekcji, nie muszą być wcześniej zapowiadane. 

4. W przypadku odpowiedzi ustnych obowiązuje materiał z 3 ostatnich lekcji (tematów), zaś w przypadku lekcji 

powtórzeniowych – z całego działu. 

5. Za prace nadobowiązkowe (zadania konkursowe, referaty, plakaty, udział w konkursach na szczeblu rejonowym itp.)  

uczeń może otrzymać ocenę w skali 4 – 6 w zależności od stopnia trudności i wkładu pracy. 

6. Uczeń może zgłosić 2 razy w okresie nieprzygotowanie do lekcji oraz 2 razy brak pracy domowej bądź zeszytu, ale 

musi to zrobić przed lekcją (z wyjątkiem zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). Zostanie to 

Wszelkie plagiaty (odpisywanie) karane są oceną niedostateczną. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub dopuszczającej ze sprawdzianu, kartkówki, odpowiedzi ustnej, 

dłuższej pracy pisemnej w terminie do dwóch tygodni (może się zdarzyć, że poprawa będzie się odbywać poza jego 

planową lekcją). 

8. Jeśli nie pisze sprawdzianu z całą klasą z przyczyn losowych, powinien to zrobić w terminie 2-tygodniowym od 

terminu sprawdzianu. 

9. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe: 

100% - 90% - bardzo dobry 

89% - 75% - dobry 

74% - 51% - dostateczny 

50% - 31% - dopuszczający 

30%  i poniżej - niedostateczny 

w przypadku osiągnięcia 100% punktów oraz rozwiązanie zadania dodatkowego (jeśli takie wystąpi na sprawdzianie) 

uczeń  otrzymuje oceną celującą. 

10.  Jeśli nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona lub uczeń był nieobecny tylko w dniu 

pisania sprawdzianu, nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału 

lub sprawdzać przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia na dowolnej lekcji. 

11.  Pod koniec okresu mogą być „dopytywani” tylko uczniowie, których oceny dają nauczycielowi niejasny obraz  ich 

osiągnięć i na bieżąco poprawiali oceny niedostateczne. 

12.  Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych, przy czym największą wagę mają oceny 

cząstkowe uzyskane z samodzielnych prac klasowych, sprawdzianów, testów, w drugiej kolejności brane są pod uwagę 

oceny z dłuższych prac domowych (wypracowanie), odpowiedzi ustnych, kartkówek, aktywności, pozostałe oceny są 

wspomagające. 

stopień celujący  otrzymuje uczeń który: zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie 

rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania, sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych  

i praktycznych ujętych w programie nauczania, potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach. 

stopień dobry otrzymuje uczeń który: nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania, opanował 

przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, poprawnie wykonuje zadania 

teoretyczne i praktyczne typowe, 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na 

poziomie nieprzekraczającym wymagań programowych, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie 

trudności, 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który: ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym, wykonuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który: nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, 

nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, w ostentacyjny sposób lekceważy 

obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu. 

Warunki i tryb postępowania w przypadku ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, są zgodne ze Statutem Szkoły i przepisami prawa oświatowego. 


