
WYMAGANIA EDUKACYJNE, ZASADY OCENIANIA, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV – VIII I 3 GIMNAZJUM  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHABÓWCE 

 

opracowane w oparciu o program Między nami przeznaczony do realizacji w klasach IV- VIII szkoły 

podstawowej. Zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (DzU z 2017r. Poz. 356), 

program Między nami obejmuje kształcenie literackie  i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie 

wypowiedzi i samokształcenie w zakresie języka polskiego. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH  I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH: 

 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń: 

- któremu poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi uniemożliwia osiąganie 

celów polonistycznych 

- który nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności 

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- zdobył poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi umożliwiający osiąganie 

celów polonistycznych 

-  potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności 

- rozumie polecenia nauczyciela 

- wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście 

- stara się poprawnie czytać 

- rozpoznaje poznane formy wypowiedzi 

- rozpoznaje podstawowe środki stylistyczne 

- zna podstawowe definicje z zakresu teorii literatury 

- przypisuje podstawowe cechy charakteru bohaterom 

-udziela prostej odpowiedzi na zadanie pytania 

- wygłasza krótki utwór (fragment) z pamięci 

- zna podstawowe zasady ortograficzne 

-zna podstawowe zasady pisania tekstów użytkowych 

- redaguje krótką wypowiedź pisemną 

- rozpoznaje części mowy 

- rozpoznaje części zdania 

- dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby 

 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 

- osiągnął poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi pozwalający na  

rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej 

- wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujęte w programie i 

wynikających z podstawy programowej 

- stara się uczestniczyć w rozmowie 

- tworzy prostą notatkę 

- przytacza informacje z odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu 



- poprawnie czyta tekst 

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

- sprawdza pisownię wyrazu w słowniku 

- nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich 

-rozumie rolę osoby mówiącej w tekście  

- przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do wartości 

- streszcza przeczytane teksty 

- wypowiada się w sposób uporządkowany 

- opisuje obraz, ilustrację, plakat 

- recytuje utwory poetyckie 

- stosuje podstawowe reguły interpunkcyjne 

- zna i stosuje podstawowe reguły ortograficzne 

- potrafi poprawnie napisać krótkie formy wypowiedzi 

- tworzy poprawny opis 

- rozpoznaje części mowy i częściowo określa formy gramatyczne 

-rozpoznaje części zdania 

- poprawnie dzieli głoski 

- zna podstawowe wiadomości dotyczące omawianych lektur 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz: 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające                 z 

podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

- oddziela informacje ważne od drugorzędnych, fakt od opinii 

- omawia temat i główną myśl na poziomie dosłownym, próbuje omówić na poziomie przenośnym 

- czyta teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym 

- wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w różnych  formach wypowiedzi 

- wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w tekście 

- wybiera informacje z różnych źródeł 

- odnajduje w omawianych tekstach środki stylistyczne 

- analizuje elementy świata przedstawionego w omawianym utworze 

- rozpoznaje narratora pierwszo-  i trzecioosobowego 

- identyfikuje i wskazuje gatunki literackie 

- przytacza morał i przesłanie utworu 

- używa pojęć dotyczących filmu 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów 

- przedstawia własne i logiczne zdanie , stosując się do reguł grzecznościowych 

- wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany 

- aktywnie uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami 

- wygłasza z pamięci dłuższe teksty poetyckie, posługując się pauzą i barwą głosu 

- objaśnia znaczenia metaforyczne 

- dobiera i stosuje w swoich wypowiedziach  wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne oraz poprawne związki 

wyrazowe 

- poprawnie stosuje reguły interpunkcyjne 

- zna i poprawnie stosuje zasady ortograficzne oraz wyjątki od zasad 

- poprawnie pisze teksty użytkowe, stosując wszystkie ich niezbędne elementy 

- układa spójne, uporządkowane i poprawnie skomponowane dłuższe formy wypowiedzi, w których 

wypowiada się w sposób wyczerpujący temat 



- zachowuje estetykę zapisu 

- w wypowiedziach stosuje wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i 

postaw 

-  dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia 

-sprawnie wyszukuje cytaty, zapisuje je w cudzysłowie i wprowadza je do tekstu 

- wzbogaca tworzony tekst np. zdrobnieniami, synonimami, związkami frazeologicznymi 

- rozpoznaje różnorodne typy zdań, tworzy wykres zdania 

- określa formy gramatyczne 

- dzieli wyrazy na głoski, zna typy głosek, zna zasady akcentowania 

- zna procesy zachodzące w wyrazach 

- czyta lektury i potrafi dobrze przedstawić ich treść w czasie zajęć 

- systematycznie odrabia zadania domowe 

- systematycznie i w sposób uporządkowany prowadzi zeszyt przedmiotowy 

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz: 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, 

- potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach 

- przekazuje treść wysłuchanych informacji 

- wyraża spójne zdanie na temat utworu, 

- przytacza i wyjaśnia informacje w tekście, wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i 

wykorzystuje je w wypowiedzi 

- dokonuje selekcji materiałów na podstawie faktów i opinii zawartych w tekście 

- szczegółowo omawia temat i główną myśl tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym 

- czyta teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym, interpretuje je głosowo, zwracając uwagę 

na emocje i interpunkcję 

- świadomie posługuje się akapitami 

- płynnie oddziela fakty od opinii 

- odczytuje i twórczo wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce 

- odnajduje w tekście wszystkie poznane środki stylistyczne i potrafi określić ich funkcje 

- rozpoznaje autora, adresata i bohatera wiersza, nie utożsamiając ich ze sobą 

- szczegółowo omawia obrazy poetyckie w wierszu i ich funkcję w utworze 

- identyfikuje i szczegółowo omawia cechy gatunków literackich 

- charakteryzuje i ocenia bohaterów literackich oraz ich postawy odnoszące się do różnych wartości, 

konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami doświadczeniami innych bohaterów 

literackich 

- samodzielnie odczytuje sens utworów na poziomie dosłownym i przenośnym 

- uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady 

- rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego 

- udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym i stylistycznym, 

świadomie dobiera intonację zdaniową 

- świadomie wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi 

- komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym  

wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów; płynnie stosuje poznane reguły 

ortograficzne oraz nie popełnia błędów rzeczowych 

- pisze bezbłędnie wszystkie poznane formy wypowiedzi 

- dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi 

- biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki 



- czyta lektury i bardzo dobrze zna ich treść 

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: 

-biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej 

- proponuje rozwiązania nietypowe, jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia 

- samodzielnie czyta teksty spoza listy lektur 

- szuka inspiracji do wzbogacenia swoich tekstów w słownikach, np. wyrazów bliskoznacznych czy poprawnej 

polszczyzny 

- interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych 

- przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania 

- pisze wypowiedzi oryginalne pod względem ujęcia tematu, posługując się bogatym słownictwem 

- aktywnie i w rzeczowy sposób uczestniczy w dyskusjach na lekcjach 

 

ZASADY OCENIANIA: 

- ocenianiu podlegają wiadomości, umiejętności, aktywność ucznia oraz zaangażowanie w czasie lekcji 

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a na ich prośbę są uzasadniane 

- sprawdziany i testy są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem; podany jest zakres wymaganych 

wiadomości 

- uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go w uzgodnionym  z nauczycielem terminie w 

ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Nienapisanie sprawdzianu jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej z objętego sprawdzianem materiału 

-sprawdzian napisany na ocenę 1 lub 2 można poprawić w uzgodnionym z nauczycielem terminie     i 

sposobie 

- ocena z poprawy jest wpisana obok oceny ze sprawdzianu i powoduje anulowanie oceny poprawianej 

- ocenione prace mogą być przedstawione do wglądu rodzicom na ich prośbę i w uzgodnionym wcześniej 

terminie 

- uczeń ma prawo do zgłoszenia trzech nieprzygotowań do lekcji w ciągu półrocza. Dodatkowe 

nieprzygotowanie lub brak zadania (nie spowodowane dłuższą nieobecnością ucznia) skutkują oceną 

niedostateczną. 

- uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu 

- ocenianie odbywa się w skali 1-6 

- przy ustalaniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych brane są pod uwagę wszystkie stopnie, jakie 

otrzymał uczeń w danym okresie, w pierwszej kolejności jednak oceny ze sprawdzianów, prac klasowych i 

testów. 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH: 

-prace klasowe- sprawdzające umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi 

- testy ogólne z teorii literatury 

- sprawdziany z zakresu gramatyki 

- sprawdziany dotyczące znajomości lektur 

- dyktanda 

- samodzielne prace z tekstem 

- recytacje utworów poetyckich 

- prace w grupie 

-prace dodatkowe- np. prezentacje 

-wypowiedzi ustne, udział w dyskusjach 

 



Wobec uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej wymagania edukacyjne zostaną dostosowane zgodnie z zaleceniami. 

 

WARUNKI UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA: 

uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia poniższych 

wymogów: 

- ma nie mniej niż 80 % obecności podczas lekcji (wyjątek – długotrwała choroba potwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim) 

- przynajmniej połowa ocen uzyskanych ze sprawdzianów jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub 

wyższa 

- uczeń przystąpił do wszystkich form sprawdzianów pisanych podczas lekcji 

- skorzystał ze wszystkich wymaganych przez nauczyciela form poprawy 

W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów określonych w punktach 1-4 ocena może być podwyższona o 

jeden stopień. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa Statut Szkoły. 

 

 


