KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
na rok szkolny 2017/2018
1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów
programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów gramatycznych
i ortograficznych, kartkówek itp.).
2. W ciągu semestru uczeń powinien mieć co najmniej 6 ocen.
3. W ciągu semestru uczniowie piszą m.in.:
- wypracowania klasowe z kształcenia literackiego
- sprawdziany z nauki o języku
- dyktanda (zależnie od opracowanego materiału programowego, gramatyczno-ortograficznego na zasadzie
kartkówki)
- kartkówki obejmujące zakres 3- 4 ostatnich tematów
4. W ciągu semestru uczniowie wykonują samodzielne prace pisemne, które podlegają wybiórczej ocenie przez
nauczyciela. Oceny niedostateczne z dłuższych prac pisemnych uczniowie poprawiają wg wskazówek nauczyciela do
tygodnia od czasu oddania pracy. Za pracę będącą plagiatem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości
poprawienia.
5. Obowiązkiem uczniów jest systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu
ćwiczeń, które podlegają wybiórczej ocenie przez nauczyciela.
6. Praca uczniów na lekcji podlega ocenie zgodnie z następującymi ustaleniami:
- w zależności od stopnia zaangażowania, uczeń może uzyskać ocenę lub plus
- 5 plusów równa się jednej ocenie bardzo dobrej
- 5 minusów równa się ocenie niedostatecznej
7. Brak przygotowania do lekcji lub brak zadania domowego (łącznie trzy razy w ciągu semestru) uczeń może zgłosić
na początku lekcji i nie ma to wpływu na ocenę semestralną. Każdy kolejny brak będzie równoznaczny z oceną
niedostateczną.
8. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub inną, którą otrzymał z pracy klasowej, dyktanda, kartkówki,
odpowiedzi ustnej, w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Nie ma możliwości poprawy oceny w późniejszym terminie.
O formie poprawy (ustna czy pisemna) decyduje nauczyciel. Termin poprawy może ulec skróceniu pod koniec
semestru, ze względu na zbliżającą się klasyfikację.
9. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia na sprawdzianie lub dyktandzie, pisze on lub odpowiada z
tego zakresu materiału w terminie nie dłuższym, niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Nieuzupełnienie oceny w
terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
10. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie wcześniej zapowiedzianym, otrzymuje
on ocenę niedostateczną.
11. Uczeń na prawo poprawić ocenę niedostateczną za brak pracy domowej poprzez uzupełnienie zaległego zadania
na dzień następny.
12.Ocenione prace pisemne są udostępniane dzieciom na lekcji, a rodzicom w czasie spotkań z rodzicami.
13.W trakcie oceniania nauczyciel uwzględnia zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczące
przebadanych uczniów.
14. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”. Znaków tych nie używa się przy ocenie
śródrocznej i końcowej.
15. Uczeń przyłapany na korzystaniu z telefonu komórkowego lub innych niedozwolonych pomocy podczas zajęć
otrzymuje ocenę niedostateczną za wykonywane zadanie.
KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH
- samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

- kompozycja wypowiedzi, układ treści, uporządkowanie
- poprawność stylistyczna i zasób słownictwa
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
Temat

Kompozycja
i akapity
0-1p

0-4p

Język

Styl

0-2p
dopuszczalnych
5bł. językowych
1p – 6 bł. jęz.

0-1p

Ortografia
i interpunkcja
0-2p
dopuszczalne 2bł.
ortograficzne
i 3 bł. int.

KRYTERIA OCENY DYKTANDA
Bezbłędne – celujący
1. bł. I – bdb
2. bł. I – db
3. bł. I – dst
4. bł. I – dop
5. bł. I – ndst
W zależności od rodzaju dyktanda nauczyciel może dostosować kryteria oceniania do formy i zakresu sprawdzanych
wiadomości.
Podział błędów ortograficznych:
- zasadnicze (ort. I): pisownia małą / wielką literą, pisownia łączna / rozdzielna partykuły nie z czasownikami,
pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi rz, ż, ó, u, ch, h
- drugorzędne (o.): pozostałe błędy ortograficzne
1 ort. = 3 o. lub 1 ort. = 3 i.
W klasach czwartych i piątych w czasie dyktanda jest możliwość korzystania ze słownika ortograficznego.
W klasie szóstej, siódmej i ósmej w czasie dyktanda nie można korzystać ze słownika ortograficznego.
KRYTERIA OCENY SPRAWDZIANÓW
ndst – 0% -30%
dop – 31% - 49%
dst – 50% - 74%
db – 75% - 89%
bdb – 90% - 99 %
cel – 100%
KRYTERIA OCENY KOŃCOWOROCZNEJ I SEMESTRALNEJ
Celujący: podstawą do uzyskania oceny celującej jest opanowanie przez ucznia w stopniu bardzo dobrym wszystkich
treści objętych programem, ponadto uczeń powinien:


tworzyć bezbłędne wypowiedzi ustne i pisemne cechujące się dojrzałością myślową



wzorowo wykonywać obowiązkowe prace domowe i zadania dodatkowe



systematycznie poprawiać oceny pamiętając o wyznaczonych terminach


uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, gdzie twórczo i samodzielnie rozwija swoje
zdolności i zainteresowania lub brać aktywny udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i osiągać sukcesy.
Bardzo dobry: uczeń opanował wszystkie umiejętności zapisane w podstawie programowej

potrafi samodzielnie korzystać z informacji zawartych w słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego
i innych


odróżnia wszystkie poznane części mowy i potrafi określić ich formę gramatyczną



zna budowę zdania i potrafi nazwać jego części


wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym,
merytorycznym i logicznym


posiada bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje



zna zasady nauki o języku i posługuje się nim bezbłędnie



aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym



w sposób samodzielny rozwiązuje zadania i problemy



potrafi płynnie i ze zrozumieniem przeczytać każdy tekst



właściwie analizuje i interpretuje teksty kultury oraz wartościuje je



systematycznie i bezbłędnie wykonuje obowiązkowe prace domowe



systematycznie poprawia oceny pamiętając o wyznaczonych terminach

Dobry: uczeń w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej


potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji



zadania rozwiązuje w zdecydowanej większości samodzielnie



aktywnie uczestniczy w lekcji



nie popełnia podstawowych (zasadniczych) błędów ortograficznych


potrafi prawidłowo zastosować poznane zasady gramatyczne i ortograficzne w czasie wypowiedzi ustnych
i pisemnych


poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie



potrafi płynnie i ze zrozumieniem przeczytać dość trudny tekst



odróżnia wszystkie poznane części mowy i potrafi na typowych przykładach określić ich formę gramatyczną



zna budowę zdania i potrafi nazwać jego części



systematycznie i bezbłędnie wykonuje obowiązkowe prace domowe



systematycznie poprawia oceny pamiętając o wyznaczonych terminach

Dostateczny: uczeń częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej


wykazuje się zadowalającą aktywnością w czasie lekcji



samodzielnie wykonuje zadania o niskim stopniu trudności



potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać ze słowników i innych źródeł informacji


opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych
zagadnień



odróżnia podstawowe części mowy i potrafi określić ich formę gramatyczną na łatwiejszych przykładach



nie popełnia rażących błędów ortograficznych



potrafi nazwać części mowy na prostych przykładach



potrafi płynnie i ze zrozumieniem przeczytać tekst o średnim stopniu trudności



wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.

Dopuszczający: uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej


wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela



posiadane braki w wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki



odróżnia podstawowe części mowy



potrafi nazwać podstawowe części zdania na prostych przykładach



zrozumiale wypowiada się w prosty sposób ustnie i pisemnie



potrafi płynnie i ze zrozumieniem przeczytać łatwy tekst



podejmuje próby wykonania pracy domowej, nawet jeśli nie potrafi wykonać jej samodzielnie

Niedostateczny: uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy
i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej


nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych zadań



nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego



nie korzysta z szans douczania organizowanych przez nauczyciela



nie odróżnia podstawowych części mowy i zdania



popełnia wiele rażących błędów ortograficznych zasadniczych i drugorzędnych



pisze niestylistycznie, niegramatycznie,



nie czyta lektur



wypowiedzi nie są poprawne pod względem rzeczowym i stylistycznym



nie wykonuje obowiązkowych zadań domowych

Nauczyciel przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej (Oks) bierze pod uwagę:

średnią ocen podstawowych (Opśr) uzyskanych z zadań klasowych, sprawdzianów, testów, kartkówek,
odpowiedzi ustnych, dyktand, samodzielnych prac pisemnych tworzonych na lekcji

średnią ocen dodatkowych (Odśr) uzyskanych z zadań domowych, prac dodatkowych, aktywności
na lekcjach, czytania, sukcesów w konkursach, pracy w zeszycie ćwiczeń, prowadzenia zeszytu przedmiotowego
O cenie końcoworocznej lub semestralnej w 75% decydują oceny podstawowe, a ocena dodatkowa ma wpływ
na podwyższenie lub obniżenie oceny semestralnej czy oceny końcoworocznej w 25%.
Ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną ważoną i ustala się ją w następujący sposób:
Oks = 0,75Opśr+ 0,25Odśr gdzie:
Oks – ocena końcoworoczna lub semestralna
Opśr – ocena podstawowa średnia semestralna
Odś r– ocena dodatkowa średnia semestralna
Nauczyciel wyznacza ocenę semestralną i końcoworoczną wg schematu średniej ważonej:

do 1,69 – niedostateczny
1,7 – 2,69 - dopuszczający
2,7 – 3, 69 - dostateczny
3,7 – 4, 69 - dobry
4,7 – 5, 29 - bardzo dobry
od 5,3 – celujący
W uzasadnionych przypadkach poza średnią ważoną nauczyciel bierze pod uwagę również zaangażowanie ucznia,
jego starania i wkład pracy, obowiązkowość, sumienność itp. Te cechy (lub ich brak) mogą mieć wpływ na ocenę
końcoworoczną lub semestralną wyliczoną ze średniej ważonej.

