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CZĘŚĆ I 
 
 
 
 

WSTĘP 
 
 
 

Celem nowoczesnego oceniania jest: 
 

 obserwowanie i wspieranie rozwoju ucznia, 

 uzyskanie informacji o wynikach kształcenia, 

 diagnozowanie osiągnięć dydaktycznych ucznia, 

 sprawdzanie wiadomości i umiejętności, 

 rozbudzanie motywacji uczenia się, 

 rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji, 

 wdrażanie do samooceny, 

 przygotowanie do „zdrowej rywalizacji”, 

 uczenie systematyczności i organizacji uczenia się, 

 niwelowanie stresu i lęku. 
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ZAŁOŻENIA 
 
1. Wymagania wspierają rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 

2. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości robi jak najwięcej, by osiągnąć sukces szkolny. 

3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, zasadach i założeniach wymagań 

edukacyjnych z języka polskiego. 

4. Ocena ma dostarczyć uczniom i rodzicom informacji na temat postępów, uzdolnień i trudności w nauce. 

5. Nauczyciel powinien oceniać to, czego się uczeń nauczył, a nie to, czego nie umie. 

6. Każda ocena musi być opatrzona ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela, który jest wskazówką dla ucznia na temat 

jego poziomu wiadomości i umiejętności. 

 

 

ZASADY 

 
1. Wymagania edukacyjne oparte są na podstawie programowej z jęz. polskiego. 

2. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 

3. Dopuszcza się możliwość wystawiania ocen ze znakami „ + / - ”, ale tylko podczas śródrocznego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności. Na okres i koniec roku szkolnego oceny muszą być pełne. 
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4. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w wyznaczonym dla całej klasy terminie, to 

powinien to uczynić w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

5. Uczeń może na własną prośbę poprawić ocenę z każdej formy aktywności raz w semestrze. 

6. Prace klasowe i testy z większej partii materiału są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, natomiast krótkie kartkówki 

obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie lekcje, mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi. 

7. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów. 

8. Pisemne prace domowe typu wypracowanie nie mogą być zadawane z lekcji na lekcję. 

9. Pisemne prace domowe uczeń jest zobowiązany oddać w ustalonym terminie. Nauczyciel może, ale nie musi, wyznaczyć 

dodatkowy termin. 

10. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego.  

11. Wszystkie prace klasowe powinny być opatrzone podpisem ucznia i tematem pracy oraz gromadzone przez nauczyciela, tak aby 

uczeń i jego rodzice mieli do nich wgląd. 

12. Prace pisemne muszą być napisane czytelnie, a zeszyty przedmiotowe prowadzone estetycznie. 

13. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników i zeszytu na każdą lekcję.  
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KRYTERIA OCENY I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

 

Stopień celujący (6) 

Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza poziom programu ogólnego. Jest twórczy, 

aktywny i sumienny. Interesuje się przedmiotem i rozwija się indywidualnie. Osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

Stopień bardzo dobry (5) 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i korzysta z różnych źródeł informacji. 

Jest samodzielny, aktywny i sumienny. 

 

Stopień dobry (4) 

Uczeń opanował treści istotne w strukturze przedmiotu i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych. Jest sumienny i dość aktywny. 

Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania. 

 

Stopień dostateczny (3) 

Uczeń opanował najważniejsze treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o 

średnim stopniu trudności. Jest dość sumienny i raczej aktywny. 
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Stopień dopuszczający (2) 

Uczeń opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji. Zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także 

rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji. W miarę regularnie odrabia zadane prace, choć niektóre 

błędnie. Potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji. 

 

Stopień niedostateczny (1) 

Uczeń nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. Nie interesuje się procesem dydaktycznym, 

nie uczestniczy w lekcji, jak również nie odrabia zadanych prac i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. 

 

Ocenie podlegać mogą następujące formy pracy i dokonania ucznia: 

 

- test kompetencyjny – dotyczy przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej, 

- wypracowanie, 

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca nie dłużej niż 15 minut), 

- praca klasowa (obejmuje niewielką partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną), 

- test, 

- zadanie domowe, 

- aktywność na zajęciach, 



7 
 

- odpowiedź ustna, 

- dyskusja, 

- referat, 

- praca w grupach, 

- praca samodzielna, 

- praca pozalekcyjna, np. konkurs, olimpiada, 

- ćwiczenie praktyczne, 

- pokaz, 

- prezentacja, 

- projekt, 

- wykonanie pomocy dydaktycznych. 

 

W przypadku prac pisemnych ocenie podlegają: 

- zrozumienie i realizacja tematu, 

- zawartość merytoryczna, 

- kompozycja, 

- styl i język. 
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Oceniając odpowiedź ustną ucznia, należy uwzględnić następujące kryteria: 

- poziom merytoryczny wypowiedzi, 

- umiejętność przekazania wiedzy, 

- sprawność wypowiadania się, 

- styl prezentacji, 

- elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. 

 

Przy wystawianiu oceny końcowej można przyjąć następujące wyznaczniki: 

- wiedza, 

- umiejętności, 

- systematyczność, 

- aktywność, 

- samodzielność. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

 słuchanie, 
 mówienie, 
 czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury, 
 pisanie, 
 nauka o języku, 
 ortografia. 
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PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA 
 
Absolwent gimnazjum powinien: 
 
  radzić sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, 
 dostosowywać swoją wypowiedź ustną i pisemną do odbiorcy i intencji, 
 swobodnie, spójnie, logicznie i płynnie wypowiadać się na temat lektury i innych tekstów kultury, własnych przeżyć, 
 zainteresowań zdarzeń z życia codziennego, 
 opanować podstawową wiedzę o języku, budować wypowiedź zgodnie z regułami językowymi, 
 aktywnie uczestniczyć w dyskusji tematycznej i problemowej, wyciągać wnioski, 
 wygłaszać twórczo różne teksty z pamięci, 
 słuchać uważnie, aktywnie i selektywnie, 
 stosować różne techniki notowania, 
 czytać głośno biegle, wyraźnie, z odpowiednią artykulacją i intonacją, 
 czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty, 
 odczytywać znaki pozajęzykowe, 
 dostrzegać związki utworów z biografiami twórców i czasem historycznym, 
 odkrywać w literaturze i sztuce wartości uniwersalne, 
 świadomie uczestniczyć w kulturze współczesnej, 
 pisać poprawnie językowo i stylistycznie dłuższe formy wypowiedzi, pisma użytkowe, różnorodne gatunki wypowiedzi, 
 prezentować własne poglądy, stanowisko, opinie i efekty pracy, 
 doskonalić techniki samokształcenia, 
 twórczo uczestniczyć w lekcjach i życiu szkoły. 
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WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 
KLASYFIKACYJNEJ 

 
Jeżeli uczeń wypełnia wszystkie obowiązki w zakresie oceniania ujęte w Statucie Szkoły, może wystąpić z prośbą o ustalenie 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodnie z trybem opisanym w Szczegółowych Zasadach Oceniania 
Wewnątrzszkolnego. Nauczyciel sprawdza wiedzę i wszystkie umiejętności z zakresu materiału obejmującego program w danej 
klasie w formach przez siebie ustalonych. 


