
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 

Klasy IV- VIII  

 

I Uczeń może otrzymać następujące stopnie: 

1.Celujący 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł w pełni wiedzę i umiejętności przewidziane 

programem nauczania w danej klasie. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bie-

gle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych. Rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, i innych, kwalifikując się do fi-

nału na szczeblu wojewódzkim. 

 

2. Bardzo dobry  

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który prawie w pełni opanował zakres wiedzy             i 

umiejętności określony programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdo-

bytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte pro-

gramem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań             i 

problemów w nowych sytuacjach. 

 

3. Dobry 

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował program nauczania oraz poprawnie rozwiązuje 

typowe problemy i zadania teoretyczne i praktyczne 

 

4. Dostateczny  

 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości                        i 

umiejętności określone przez nauczyciela.  

 

5. Dopuszczający  

 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości         i 

umiejętności określonych przez nauczyciela, ale nie przekreśla to możliwości kontynuacji na-

uki w klasie programowo wyższej. 

 

6. Niedostateczny  

 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, którego braki w opanowanych wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.  

 

 

 

 

 



II Wszystkie formy sprawdzania wiadomości i umiejętności są oceniane cyfrowo  według przy-

jętej skali procentowej:  
 100%  – 99%    Celujący   6  

98%  – 96%    Celujący minus   6-  

95%  – 94%    Bardzo dobry plus   5+ 

93%  – 90%    Bardzo dobry   5  

89%  – 88%    Bardzo dobry minus   5-  

87%  – 84%    Dobry plus   4+  

83%  – 79%    Dobry   4  

78%  – 75%    Dobry minus   4-  

74%  – 68%    Dostateczny plus  3+ 

67%  – 60%    Dostateczny   3  

59%  – 51%    Dostateczny minus   3-  

50%  – 45%    Dopuszczający plus   2+  

44%  – 39%    Dopuszczający   2  

38%  – 33%    Dopuszczający minus   2-  

32%  – 0%      Niedostateczny   1 

 

III Formy sprawdzania wiadomości 

1. pisemnie: 

a/ prace klasowe 

b/ testy 

c/ sprawdziany 

d/ kartkówki 

e/ zadania domowe 

f/ dyktanda  

g/ zadania dodatkowe 

Prace klasowe, testy i sprawdziany należy zapowiedzieć tydzień przed terminem. 

2. ustnie: 

a/ odpowiedzi 

b/ recytacje 

c/ czytanie 

d/ aktywność na lekcji 

IV Prace klasowe i pisemne testy, i sprawdziany nauczyciel oddaje nie później niż po upływie 

2 tygodni. 

V Prace klasowe znajdują się w szkole, a wgląd do nich mają uczniowie i rodzice. 

VI Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub testu w terminie wyzna-

czonym przez nauczyciela. 

VII Zadanie domowe musi być wykonane w całości. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje 

minus, za trzy minusy –ocenę niedostateczną. 

Jeśli uczeń ma wykonane zadanie w całości błędnie, nie otrzymuje minusa. Zadania domowe 

należy wykonywać systematycznie. 

VIII Uczeń ma prawo do wykorzystania limitu tzn. nieprzygotowania do lekcji lub braku za-

dania domowego w wymiarze 1 limitu w każdym semestrze. Nie wolno korzystać z limitu na 

zapowiedzianych formach sprawdzania wiadomości lub umiejętności. Uczeń, który skorzystał 

z limitu musi mieć nadrobione zaległości i odrobione zadanie domowe. 

IX Za aktywność na lekcji można uzyskać plusy. Za 4 plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą. 



X Uczeń, który będzie stosował nieuczciwe formy podczas sprawdzania wiadomości otrzymuje 

natychmiast ocenę niedostateczną.  

XI Za prace, które nie są samodzielnie napisane  – w części lub w całości – uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną.  

 

 

 

 


