
Co i jak na języku polskim, czyli nasze prawa i obowiązki. 

Kryteria oceniania prac pisemnych (kl. 4-7)

Punkty przyznawane są za:

1. Zgodność z tematem, realizację podanego tematu (4p.)

2. Dobór słownictwa odpowiedni do formy wypowiedzi (2p.)

3. Poprawność językową (dopuszczalne 2 błędy językowe) (3p.)

4. Ortografię (dopuszczalny 1 błąd) (2p.)

5. Poprawność interpunkcyjną (dopuszczalne 2 błędy) (1p.)

6. Wypowiedź logicznie uporządkowaną, komunikatywną i czytelną (2p.)

Można uzyskać 14 punktów maksymalnie.

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

Ocenie podlega: 

- mówienie (odpowiadania ustne – twórcze i odtwórcze);

- czytanie: głośne i ciche ze zrozumieniem;

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie);

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi;

- znajomość omawianych zagadnień z nauki o języku (gramatyki);

- znajomość lektur obowiązkowych;

- inne: recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie określonych projektów, 
realizacja zadań w grupie). 

Kontrakt pomiędzy nauczycielem języka polskiego a uczniem:

1. Uczeń jest sprawiedliwie oceniany.

2. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3. Sprawdziany podsumowujące rozdział zapowiadane są z co najmniej trzydniowym 
wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności.

4. Kartkówki i dyktanda nie muszą być zapowiadane.

5.  Każda ocena może być poprawiona po konsultacji z nauczycielem. Pod uwagę brane są obie 
uzyskane oceny (za sprawdzian, kartkówkę, dyktando itd.  oraz za poprawę)



6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela. 

7. Ocenę z recytacji tekstu literackiego można poprawić w ciągu 3 dni.

8. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania do lekcji (brak zadania 
domowego, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń). Po wyczerpaniu limitu każde 
nieprzygotowanie będzie skutkowało oceną niedostateczną. 

9. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych dodatkowych prac zaliczeniowych. 

10. Aktywność na lekcji (częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, 
rozwiązywanie zadań dodatkowych na lekcji, aktywna praca w grupie) jest nagradzana 
„plusami”. Za 6 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą. A pozostałe zgodnie z zapisem w 
zeszycie. 

11. Uczniowie gromadzą również „minusy”: za brak uwagi na lekcji, nie śledzenie jej toku, drobne 
braki w zadaniu domowym i inne. Zebranie 4 „minusów” skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

12. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia), uczeń ma prawo 
nie być ocenianym przez 3 dni (nie dotyczy sprawdzianów). 

13. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia (jego zaangażowanie, 
wysiłek i chęć do pracy).

NARZĘDZIA POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA:

1. Sprawdziany podsumowujące rozdział oraz sprawdziany kontrolne.

2. Sprawdziany  z lektur, kartkówki, czytanie ze zrozumieniem. 

3. Odpowiedzi ustne.

4. Zadania domowe krótkoterminowe i długoterminowe. 

5. Udział w konkursach języka polskiego, wykonywanie pomocy dydaktycznych.

6. Obserwacja ucznia: przygotowanie do lekcji, praca w grupie. 

Wagi ocen na języku polskim:

Waga 3: sprawdziany, wypracowania klasowe, projekty i zadania długoterminowe, konkursy i 
olimpiady.

Waga 2: kartkówki (3 ostatnie lekcje), recytacja, odpowiedź ustna, dyktanda.

Waga 1: zadania domowe, aktywność, kartkówki (ostatnia lekcja).


