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1. Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: 

- mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze) , 

- czytanie: głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa oraz ciche ze zrozumieniem,  

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

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi,  

- znajomość treści lektur obowiązkowych,  

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku,  

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

2. Sposoby i częstotliwość kontroli i oceny różnych form aktywności ucznia: 

 

Lp. Rodzaj kontroli Częstotliwość Typ kontroli 

1 Prace domowe – wypracowania dwa razy w półroczu B 

2 Dodatkowe zadania (testy, sprawdziany próbne) dwa razy w I półroczu, raz w II B 

3 Prace domowe inne dwa razy w półroczu C 

4 Prace klasowe – wypracowania dwa razy w półroczu A 

5 Prace klasowe z nauki o języku raz w półroczu A 

6 Testy i sprawdziany dwa razy w półroczu B 

7 Dyktanda ortograficzne raz w półroczu B 

8 Recytacja raz w półroczu B 

9 Dłuższe odpowiedzi ustne dwa razy w półroczu B 

10 Zaangażowanie podczas lekcji raz w półroczu C 

11 Zaangażowanie czytelnicze raz w półroczu C 

12 Dodatkowe zaangażowanie (udział w konkursach 

polonistycznych, itp. 

za każde działanie 
C 

 

 

3. Szczegółowe zasady oceniania: 

 

1) Uczniowie oceniani są według zasad i skali określonych w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
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2) Zasady oceniania pisemnych prac ucznia:  

a) prace pisemne zawierają recenzje tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i informującą o elementach, które należy poprawić, 

b) za domowe wypracowanie pisemne uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

- 15 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem, 

- 5 p. za poprawność stylistyczną, 

- 7 p. za bogactwo słownictwa, 

- 5 p. za poprawność ortograficzną, 

- 5 p. za poprawność interpunkcyjną, 

- 3 p. za kształt i czytelność pisma. 

c) za klasowe wypracowanie pisemne uczeń może otrzymać 50 p., w tym: 

- 18 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem, 

- 4 p. za kompozycję wypracowania, 

- 5 p. za poprawność stylistyczną, 

- 6 p. za bogactwo słownictwa, 

- 6 p. za poprawność ortograficzną, 

- 5 p. za poprawność interpunkcyjną, 

- 4 p. za kształt i czytelność pisma, 

- 2 p. za przejrzystość zapisu 

d) za zadanie do samodzielnego wykonania (testy, sprawdziany próbne) uczeń może uzyskać 40 p. 

- szóstoklasista samodzielnie, w ramach pracy domowej rozwiązuje w pierwszym półroczu dwa zadania: zad. 1 - pięć testów 

sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem, zad. 2 - pięć sprawdzianów próbnych z zakresu umiejętności polonistycznych,  

- w drugim półroczu: zad 3. - pięć sprawdzianów próbnych z zakresu umiejętności polonistycznych, 

- za każde zadanie uczeń otrzymuje, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, ocenę typu B, 

- niewykonanie zadania lub jego części (jednego lub kilku testów) skutkuje utratą przewidzianych za ten test punktów, a tym samym 

obniżeniem oceny za to zadanie,  

- testy do zadań będą publikowane na stronie internetowej klasy szóstej w zakładce: Testy polonistyczne, uczeń może również zwrócić 

się z prośbą do nauczyciela o przekazanie mu testu w wersji papierowej,  

- wypełnione testy uczniowie przekazują nauczycielowi, w wyznaczonym przez niego terminie, w formie elektronicznej (na adres e-mail: 

szosta@spoleszno.pl) lub w wersji papierowej,  

- Za każdy test przesłany w formie elektronicznej uczeń otrzymuje dodatkowo jeden punkt (ograniczając zużycie papieru chronimy 

przyrodę), 

- o  publikacji kolejnych testów oraz terminie ich rozwiązania uczniowie będą informowani przez nauczyciela na lekcjach języka 

polskiego,  

http://spoleszno.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=207
mailto:szosta@spoleszno.pl
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e) za dyktando uczeń może otrzymać 40 p., z tym że traci punkty za: 

- każdy błąd ortograficzny I stopnia  – 4 p. 

- każdy błąd ortograficzny II stopnia – 3 p. 

- inny błąd – 1 p. 

- błąd interpunkcyjny – 0,5 p. 

Błędem ortograficznym w powyższym rozumieniu jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi uczniowi zasadami pisowni, z tym że: 

- za błąd I stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami poznanymi i utrwalonymi w poprzednim półroczu, 

- za błąd II stopnia uważa się niezgodność pisowni z zasadami aktualnie poznawanymi przez uczniów. 

f) za test lub sprawdzian uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

- za pytania zamknięte (wyboru) – 20 p. 

- pytania otwarte (wymagające umiejętności sprawnego wypowiadania się i logicznego myślenia) – 20 p. 

 

3) Zasady oceniania odpowiedzi ustnych.  

a) za dłuższą wypowiedź ustną uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

- 20 p. za zakres treści i jej zgodność z tematem, 

- 5 p. za staranność i wyrazistość mówienia, 

- 5 p. za kompozycję wypowiedzi, 

- 5 p. za poprawność stylistyczną, 

- 5 p. za bogactwo słownictwa. 

b) za recytację uczeń może otrzymać 40 p., w tym: 

- 20 p. za pamięciowe opanowanie tekstu (liczne błędy, podpowiedzi wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną),  

- 10 p. za głośność mówienia, poprawność mówienia (uczeń jest słyszany i rozumiany) 

- 5 p. za wyrazistość mówienia (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, 

zaciekawia, wzrusza itp.) 

- 5 p. za właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych) 

 

4) Pozostałe zasady oceniania.  

a) za zaangażowanie podczas lekcji uczeń może otrzymać 10 p. Ocena ta jest wynikiem półrocznej obserwacji przez nauczyciela pracy ucznia 

na lekcjach języka polskiego. Oceny tej dokonuje się w drugiej połowie półrocza. 

b) za zaangażowanie czytelnicze uczeń może otrzymać 10 p. Ocena ta zależy od ilości przeczytanych książek z biblioteki szkolnej (minimum 3 

na ocenę dopuszczającą) oraz umiejętności wykazywania się w czasie lekcji zdobytą w ten sposób wiedzą.  
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4. Sposoby poprawy ocen cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych  

a) uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za:  

- mówienie (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej),  

- czytanie głośne (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej),  

- dyktando (po tygodniu od otrzymania oceny niedostatecznej powtórnie pisze ten sam tekst dyktanda; ocena jest wpisywana do dziennika 

obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej),  

-  recytację (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej), 

- sprawdziany z nauki o języku (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej),  

b) ocenę końcową za kontrolę i jej poprawę wylicza się ze średniej uzyskanych punktów w czasie tych dwu kontroli. 

c) nie poprawia się ocen uzyskanych za:  

- ciche czytanie ze zrozumieniem,  

- redagowanie określonych form wypowiedzi,  

- sprawdziany ze znajomości treści lektur.  

Uczeń może uzyskać pozytywne (lepsze) oceny przy okazji kolejnego czytania ze zrozumieniem, redagowania określonej formy wypowiedzi czy 

sprawdzianu ze znajomości treści lektury. Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez całe półrocze (rok). Nie ma możliwości poprawiania 

(„zdawania”) na ocenę wyższą przed końcem półrocza. Jeżeli uczeń nie zgadza się z przewidywaną  oceną roczną, może zgłosić  nauczycielowi 

chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż tydzień od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej. Zasady poprawy tej oceny są określone 

w §144a Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie. 

 

5. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych  

Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest zobowiązany do nadrobienia we własnym zakresie braków wynikających z 

absencji. W tym celu, po powrocie do szkoły, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, który dokładnie określa, w jaki sposób i w jakim terminie uczeń 

powinien nadrobić zaległości. 

 

6. Zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne i uzyskiwania dodatkowych informacji o osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów: 

a) każdą poprawioną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń zabiera do domu, gdzie zapoznają się z nią jego rodzice, co potwierdzają 

własnoręcznym podpisem, 

b) prace te są zwracane nauczycielowi i przechowywane do końca roku szkolnego, 

c) oceny wraz z ilością uzyskanych punktów ze wszystkich rodzajów kontroli są wpisywane do dzienniczka ucznia i podpisywane przez 

nauczyciela i rodziców, 

d) dwukrotnie w ciągu półrocza (w jego połowie oraz miesiąc przed klasyfikacją) rodzice za pośrednictwem uczniów otrzymują wydruki 

otrzymanych przez uczniów ocen wraz z prognozowaną oceną półroczną (końcoworoczną), 
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e) informacje o bieżących wynikach edukacyjnych są umieszczane w panelu dla uczniów na stronie internetowej szkoły. Uczeń i jego rodzice 

uzyskują do nich dostęp po zalogowaniu się z wykorzystaniem numeru PESEL ucznia, 

f) dodatkowe informacje zainteresowanym rodzicom uczniów są udzielane w każdy czwartek o godz. 14:00. 

 

7. Ocena prac pisemnych ucznia: 
 

Wymagania na ocenę: 

poprawną dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

uczeń: 

- stara się zachować 

formę, 

- redaguje wypowiedź, 

zachowując formę, ale nie 

występują wszystkie 

elementy, 

- redaguje wypowiedź, 

zachowując formę, 

- swobodnie posługuje się różnymi 

formami wypowiedzi, 

- sprawnie, świadomie redaguje 

różne formy wypowiedzi, 

potrafi je łączyć (w zależności 

od potrzeb) lub redaguje formy 

nieprzewidziane programem 

szkoły podstawowej, 

- praca zbliżona do 

wymaganego tematu, 

- praca na temat, lecz ujęty 

został powierzchownie, 

zostały ujęte 

najważniejsze (kluczowe) 

zagadnienia, 

praca na temat, zostały ujęte 

najważniejsze (kluczowe) 

zagadnienia, 

- wyczerpał temat, zna 

zagadnienie, swobodnie się 

porusza po omawianych 

zagadnieniach, 

- wykorzystał wiadomości spoza 

programu oraz lektur 

poznawanych podczas lekcji, 

wykazał się znajomością 

zagadnień dodatkowych, 

- tworzy pracę odtwórczą, - posługuje się planem i  

słownictwem 

przygotowanym wcześniej 

(podczas lekcji), redaguje 

prace w dużej mierze 

odtwórcze, 

- redaguje prace twórcze, 

samodzielne, ale 

nieoryginalne, zgodne z 

przyjętym schematem, 

sposobem interpretowania 

(ujęcia) tematu, 

- samodzielnie redaguje prace 

przemyślane, twórcze, 

oryginalne, zawierające własne 

poglądy na dany temat, 

- redaguje prace ciekawe, 

oryginalne, twórcze, 

pomysłowe, nieszablonowe, o 

odmiennym od ogólnie 

przyjętego spojrzeniu, 
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- zdania są krótkie, 

zawierają liczne błędy 

składniowe, 

- posługuje się zdaniami 

krótkimi, często występują 

błędy składniowe, ale 

zachowana jest logika 

wypowiedzi, 

- stosuje wypowiedzenia 

pojedyncze i złożone, 

występują nieliczne błędy 

składniowe, 

- w zależności od potrzeb buduje 

wypowiedzenia krótkie, treściwe 

lub bogate, nasycone 

określeniami, słownictwem 

najpełniej oddającym poruszany 

temat, zachowana jest poprawna 

składnia, 

- posługuje się różnego typu 

wypowiedzeniami, pisze z 

emfazą, stosuje wyrazy, 

wyrażenia i zwroty 

wzbogacające wypowiedź, 

- nie panuje nad potokiem 

składniowym 

charakterystycznym dla 

języka mówionego, 

- eliminuje potok 

składniowy, 

- unika powtórzeń, - świadomie buduje 

wypowiedzenia, unika 

powtórzeń, błędów 

składniowych, 

- świadomie buduje 

wypowiedzenia, unika 

powtórzeń, błędów 

składniowych, - poprawnie zapisuje 

dialog, ma kłopoty z 

wprowadzeniem dialogu 

w tekst ciągły, 

-  wprowadza dialog w tekst 

ciągły, nie zawsze stosuje 

poprawną interpunkcję, 

- stosując dialog , powtarza 

wyrazy (czasowniki) 

wprowadzające dialog, 

- poprawnie zapisuje dialog i 

wprowadza go w tekst ciągły, 

zachowuje właściwą 

interpunkcję, potrafi przedstawić 

sytuację, w której toczy się 

dialog, 

- tworzy ciekawy, dowcipny 

dialog, swobodnie wprowadza 

go w różne formy wypowiedzi 

w zależności od intencji, 

- ma problemy z 

dobraniem cytatu, z 

wprowadzeniem 

podanego cytatu w tekst 

ciągły. 

- podany cytat wprowadza 

w tekst ciągły. 

- dobiera cytaty, - cytaty dobierane są właściwie, 

zachowana jest poprawna 

interpunkcja dotycząca 

wprowadzania cytatu, 

- dobiera ciekawe, oryginalne 

cytaty, spoza lektur 

poznawanych podczas lekcji, 

- popełnia liczne błędy 

interpunkcyjne, 

- stosuje poprawną 

interpunkcję w 

wypowiedzeniach 

pojedynczych, 

- stosuje poprawną 

interpunkcję w 

wypowiedzeniach 

złożonych, 

- stosuje poprawną interpunkcję w 

różnego typu wypowiedzeniach, 

- stosuje poprawną interpunkcję 

w różnego typu 

wypowiedzeniach, 

- ma kłopoty z 

zachowaniem 

poprawnej pisowni, 

- poprawnie zapisuje 

wyrazy poznawane i 

ćwiczone podczas lekcji, 

- popełnia nieliczne błędy 

ortograficzne, 

- zachowuje poprawną ortografię, 

świadomie kontroluje pisownię 

wyrazów, samodzielnie korzysta 

ze słownika ortograficznego w 

niepewnych sytuacjach, 

- pisze poprawnie wyrazy, 

wyrażenia i zwroty będące 

wyjątkami lub nowo 

poznawane, 
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8. Ocena wypowiedzi ustnych ucznia: 
 

Wymagania na ocenę: 

poprawną dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

uczeń: 

- wypowiada się krótko, 

chaotycznie, 

- wypowiada się, starając 
się zachować wymaganą 
formę wypowiedzi, 

- wypowiedzi ustne 
dotyczą zadawanych 
pytań, poleceń, 

- swobodnie posługuje się 
różnymi formami wypowiedzi, 

- swobodnie posługuje się 
różnymi formami 
wypowiedzi, 

- ma problem z 

odpowiedzią na temat, 

- mówi krótko, na temat, 

nie wyczerpuje 

omawianych zagadnień, 

- mówi na temat, - mówi na temat, wyczerpująco, - w swej wypowiedzi zawiera 

treści wykraczające poza 

program, 

- nie panuje nad potokiem 

składniowym, 

- zachowuje poprawny 

szyk wyrazów, występują 

błędy składniowe, 

- popełnia nieliczne błędy 

składniowe, 

- buduje zdania poprawne pod 

względem składniowym, 

- stosuje różne 

wypowiedzenia , 

dostosowując je do sytuacji 

mówienia, 

- nie dysponuje dużym 

zasobem słownictwa, 

- dobierając słowa, stara 

się uniknąć powtórzeń, 

- mówi płynnie, bez 

powtórzeń, 

- mówi płynnie, ciekawie, 

dobierając zróżnicowane 

słownictwo stosowne do tematu, 

-  mówi w sposób oryginalny, 

ciekawy, przemyślany, 

- używa języka 

odbiegającego od norm, 

- stara się rozwijać 

umiejętności językowe, 

- ba o kulturę języka, - świadomie rozwija swe 

umiejętności językowe, 

- świadomie rozwija swe 

umiejętności językowe, 

- mówi niewyraźnie, cicho, 

w sposób niezrozumiany 

dla odbiorcy, 

- tara się mówić tak, by 

nawiązać kontakt z 

odbiorcą, 

- mówi głośno, wyraźnie, 

nawiązuje kontakt z 

odbiorcą, 

- mówi głośno, wyraźnie, z 

odpowiednią intonacją, barwą 

głosu, we właściwym tempie, 

- potrafi skupić na sobie 

uwagę odbiorcy dzięki 

sposobowi mówienia, 

 

 

9. Wymagania w zakresie form wypowiedzi pisemnej: 

 

Formy wypowiedzi 

Wymagania 

podstawowe rozszerzające dopełniające 

uczeń: 
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wypowiedź jednozdaniowa 

- redaguje jednozdaniową wypowiedź 

pisemną, starając się dostosować ją 

do określonej intencji, 

- redaguje jednozdaniową wypowiedź 

pisemną zgodnie z określoną 

intencją, 

- poprawnie redaguje 

jednozdaniową wypowiedź 

pisemną zgodnie z określoną 

intencją, 

plan 

- redaguje plan ramowy, 

- redaguje wypowiedź, rozwijając 

punkty planu, 

- redaguje plan ramowy i 

szczegółowy, 

- redaguje bogatą treściowo 

wypowiedź, 

rozwijajàc punkty planu, 

- redaguje plan ramowy i 

szczegółowy, stosując 

różne wypowiedzenia, 

- redaguje poprawną, bogatą 

treściowo 

wypowiedź, rozwijając punkty 

planu, 

opowiadanie 

- redaguje i komponuje opowiadanie 

odtwórcze, 

- unika powtórzeń, 

- redaguje i komponuje opowiadanie 

odtwórcze i twórcze, 

- stosuje synonimy czasownika 

„mówić“, 

- redaguje i komponuje 

opowiadanie 

odtwórcze i twórcze, stosując 

precyzyjnie wyrazy i wyrażenia 

określające stosunki czasowe, 

- świadomie posługuje się 

różnymi typami wypowiedzeń, 

opis 

- redaguje opis, porządkując 

prezentowane elementy, 

- buduje wypowiedzenia pojedyncze 

bogato rozwinięte i wypowiedzenia 

współrzędnie złożone z 

wykorzystaniem określeń 

przymiotnikowych lub 

rzeczownikowych, 

- poprawnie zapisuje wyrażenia 

przyimkowe określające 

stosunki przestrzenne oraz 

przymiotniki złożone, 

charakteryzowanie postaci (próba) 

- redaguje opis postaci, wskazując jej 

wady i zalety, 

- używa wyrazów określających, 

- stosuje w opisie przymiotniki i 

rzeczowniki, 

- redaguje opis postaci, próbując ją 

charakteryzować, 

-  stosuje słownictwo nazywające 

cechy i oceniające, 

- świadomie dobiera słowa ze 

względu na temat wypowiedzi 

oraz ich wartość znaczeniową, 

-  posługuje się słownictwem 

wyrażającym ocenę, 

dialog 

- zapisuje rozmowę, np. z kolegą, 

- stara się eliminować potok 

składniowy, 

- stara się przekształcać dialog w tekst 

-  stosuje wyrazy bliskoznaczne, np. 

powiedział, oznajmił, rzekł, itp., 

- eliminuje potok składniowy, 

- przekształca dialog w tekst ciągły, 

- właściwie zapisuje dialog z 

tekstem 

wyjaśniającym sytuację 

mówienia, 
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ciągły, 

- stara się   włączyć dialog w tekst 

ciągły, 

- włącza dialog w tekst ciągły, -  poprawnie włącza dialog w 

spójny tekst, 

list 

- samodzielnie zapisuje adres, zna 

układ graficzny adresu na kopercie, 

- poprawnie zapisuje rzeczowniki 

własne oraz skróty występujące w 

adresie, 

-  redaguje krótki list, zachowując jego 

elementy, 

- wyraża zbliżone treści za pomocą 

różnych części mowy, 

-  świadomie posługuje się 

słownictwem wyrażającym 

daną intencję, 

- zastępuje wyrazy nadużywane 

wyrazami i zwrotami 

bliskoznacznymi, 

notatka z lektury 

-  redaguje notatki w formie planu, -  redaguje notatki w formie planu i 

wypowiedzi ciągłej, 

- w notatkach uwzględnia: 

miejsce akcji, postaci, 

wydarzenia, 

- stosuje równoważniki zdania, 

zawiadomienie, zdania 

nierozwinięte lub częściowo 

rozwinięte, 

zaproszenie 

- redaguje zaproszenie dla różnych 

adresatów, 

-  poprawnie zapisuje zwroty 

grzecznościowe, 

-  projektuje układ graficzny 

zaproszenia, 

- buduje wypowiedzenia 

podrzędnie złożone, 

zawierające informacje o 

okolicznościach zdarzenia, 

-  stosuje poprawną interpunkcję 

przy 

zapisywaniu dat, godziny itp., 

sprawozdanie 

-  relacjonując wydarzenia, podaje 

informacje o miejscu, czasie, 

osobach i przebiegu wydarzeń, 

-  stara się stosować wypowiedzenia 

pojedyncze rozwinięte, bogate w 

informacje, 

- stosuje formy czasowników 

charakterystyczne dla 

sprawozdania, 

- osiąga dokładność i 

sprawozdawczy 

charakter wypowiedzi, 

- poprawnie stosuje różne typy 

liczebnika, 
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10. Zasady półrocznego i rocznego podsumowywania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

1) w każdym półroczu uczeń musi zostać poddany przynajmniej: 

a) trzem kontrolom typu A, 

b) trzem kontrolom typu B 

c) trzem kontrolom typu C 

2) do obliczenia oceny półrocznej (rocznej) bierze się średnią arytmetyczną punktów uzyskanych przez ucznia z kontroli danego typu. 

3) ocena półroczna (roczna) jest wyliczana, zgodnie z WSO z sumy średnich arytmetycznych uzyskanych z kontroli typu A, B i C. 


