
 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA GIMNAZJUM 

1) Ocenę semestralna i końcową uczeń otrzymuje na podstawie ocen 

cząstkowych. Ocenę cząstkową uczeń otrzymuje za: 

- prace klasowe 

-wypracowania domowe 

-sprawdziany i kartkówki 

-dyktanda 

-odpowiedzi ustne 

-recytację 

-znajomość lektur 

aktywność na lekcji 

-prace domowe inne niż wypracowania 

-zadania dodatkowe 

 

2)  Szczególne znaczenie mają oceny z prac klasowych, sprawdzianów, 

wypracowań. Ocena odzwierciedla także w znacznym stopniu możliwości 

i pracę ucznia. 

 

3) Kryteria poszczególnych ocen: 

a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

-posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania 

-czyta ze zrozumieniem, analizuje tekst, odczytuje go na poziomie 

dosłownym i przenośnym 

-prezentuje własne poglądy, stanowiska, opinie i efekty pracy 

-pisze bezbłędnie, biegle posługuje się dłuższymi formami wypowiedzi 

-tworzy swój warsztat pracy umysłowej i doskonali techniki 

samokształcenia 

-twórczo uczestniczy w życiu szkolnym i społecznym, radzi sobie w 

sytuacjach nietypowych 

-bierze udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych poza 

szkołą 



           b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

               -opanował pełen zakres wiedzy określony programem nauczania w                             

danej klasie 

                 -radzi sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dostosowuje 

swoją wypowiedź ustną i pisemną do intencji i odbiorcy 

                 -opanował wiedzę o języku w stopniu objętym programem i buduje 

wypowiedź zgodnie z jego regułami    

                  -aktywnie uczestniczy w dyskusji, słucha, zadaje pytania, formułuje 

problemy, próbuje je rozwiązać i wyciągnąć wnioski 

                   - czyta biegle, wyraźnie i wyraziście, oddając artykulacją intencję 

tekstu              

                  -czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty (beletrystyka, 

publicystyka, instrukcje, słowniki, mapy, encyklopedie, przewodniki; 

                    - zwraca uwagę na różnorodność form przekazu, wielość środków 

wyrazu, język symboli, odmienność stylów 

               -dostrzega związki utworów z biografiami twórców i czasem 

historycznym 

                  -poprawnie redaguje różne formy wypowiedzi  

                 -podejmuje działania twórcze, bierze udział w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych 

              -c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności objętych programem 

nauczania 

-samodzielnie i poprawnie posługuje się wiadomościami i realizuje zadania 

zawarte w p. 2 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: posiada podstawowe wiadomości 

i umiejętności objęte programem nauczania 

-samodzielnie i przy pomocy nauczyciela realizuje zadania zawarte w p. 2 



e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

-ma braki w wiadomościach, lecz nie przekreślają one szans na zdobycia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki 

-realizuje w niewielkim stopniu zadania zawarte w p. 2 

-wykazuje chęć poprawy ocen 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

-nie opanował wiadomości i umiejętności objętych programem, a braki 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 

-nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela osiągnąć w niewielkim 

stopniu umiejętności zawartych w p. 2 

-nie wykazuje zainteresowania przedmiotem ani poprawą ocen cząstkowych 

 

4) Prace literackie (domowe i klasowe) oceniane są pod względem 

merytorycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 

 

5) Brak pracy domowej i brak zeszytu skutkuje oceną niedostateczną. 

 

6) Na poprawę cząstkowej oceny niedostatecznej uczeń ma dwa tygodnie 

od dnia wpisania oceny do dziennika. 

 

7) Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nauczycielowi 

nieprzygotowanie do lekcji. Powinien to zrobić przed dzwonkiem 

rozpoczynającym lekcję. 

 

 

 

 

 

 


