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PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA                                       

Z  JĘZYKA  POLSKIEGO 

DLA  KLAS  IV - VI 

 
 

 

OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 

 

 

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(ze zmianami). 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie oceniania,    

   klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w  

   szkołach publicznych. 

 

 3. Programu nauczania przedmiotu język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej R.Lolo , 

    A .Pieńkowska, R. Towalski   ”Słowa z uśmiechem” 

  

4. Wewnątrzszkolnego  Systemu Oceniania. 

 

5. Podstawy programowej. 

 

 

 

 

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 
 

 
1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.  

 

2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.  

 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.  

 

4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

 

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  
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Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 

 

 
              Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne 

(wytwory pracy ucznia). 

 

1. Pisemne: 
 odpowiedź na pytania, 

 rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, 

 testy – sprawdziany nauczycielskie  

 redagowanie tekstów użytkowych   

 redagowanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. 

 

 

2. Ustne:  

 kilkuzdaniowa wypowiedź, 

 dialog, 

 czytanie tekstów, 

 opowiadanie, 

 recytowanie, 

 prezentacja. 

 

 

3. Praktyczne: 

 niewerbalny wytwór pracy (np. album, słownik), 

 praca plastyczna, 

 utwór wokalny 

 projekt. 

 

 

 

Przedmiotem oceny są: 

 
 wiadomości (wiedza) 

 umiejętności 

 postawa – aktywność ( ocena jest wystawiana pod koniec okresu ina 

podstawie notatek w arkuszach obserwacji) 

 

 

 Dwa razy w okresie szkolnym uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nie dotyczy to 

zapowiedzianych sprawdzianów i wypracowań szkolnych) 
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Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych 

 
 Zeszyt ucznia jest sprawdzany co najmniej raz w okresie szkolnym. 

 Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, 

estetyki oraz poprawności ortograficznej. 

 W przypadku pojawienia się dużej ilości rażących błędów ortograficznych, nie znajdujących 

uzasadnienia psychologicznego (dysleksja, dysgrafia), nauczyciel może zlecić uczniowi 

przepisywanie albo ponowne napisanie notatki, ćwiczenia itp. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, zeszycie ćwiczeń za czas swojej 

nieobecności w szkole. 

 W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, 

które partie notatek mogą być  pominięte. 

 Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w okresie szkolnym i przy jej wystawianiu 

brane będą  pod uwagę następujące elementy: kompletność i pomysłowość notatek, ich 

poprawność merytoryczna, estetyka, poprawność ortograficzna. 

 

 

 

Zadawanie i ocena prac domowych 

 

 
 Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

 Przy zadawaniu zadania domowego nauczyciel określa wymagania formalne związane                

z odrobieniem tego zadania – termin, sposób. 

 Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonania pracy domowej. 

 Prace domowe mogą mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do kolejnej 

lekcji lub ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia nabytych na lekcji umiejętności i wiedzy.  

 Nauczyciel ma obowiązek wyznaczenia odpowiedniego do trudności zadania czasu na jego 

realizację. 

 Nauczyciel sprawdza wykonanie wymienionych wyżej prac w wyznaczonym terminie. 

 Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie 

sprawdzał jej zawartości merytorycznej. 

 Uczeń otrzyma ocenę niedostateczną za trzykrotne zgłoszony brak pracy domowej. 

 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak pracy domowej, o ile nie zgłosił jej braku 

wcześniej. 

 Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił wykonać 

zadanej pracy (powinien jednak pokazać pisemne próby rozwiązania zadań i ćwiczeń). 

 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny po wykonaniu pracy w terminie wyznaczonym 

ponownie przez nauczyciela. 

 W uzasadniony przypadku – częste nieodrabianie prac domowych spowodowane 

zaniedbaniami, nieodpowiednim stosunkiem do przedmiotu, lekceważeniem obowiązków 

ucznia – nauczyciel może odmówić wyznaczenia drugiego terminu wykonania pracy domowej.  

 Ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas 

kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. 
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Częstotliwość  i ocena  

wypracowań klasowych z języka polskiego 

 
1. W ciągu okresie szkolnym obowiązują dwie prace klasowe pisemne (wypracowania) z języka 

polskiego ( lub tyle, ile wyznacza przyjęty przez nauczyciela program). 

2. Nauczyciel każdorazowo podaje uczniom zakres materiału, który obejmuje wypracowanie 

klasowe oraz sprawdzaną formę literacką, lekturę. 

3. Nauczyciel sprawdza i ocenia wypracowania klasowe uczniów w terminie nie przekraczający    

2 tygodni od daty napisania pracy przez uczniów. 

4. Wypracowania klasowe uczniów sprawdzane są według tych samych kryteriów, które 

obowiązują przy sprawdzaniu wypracowań pisanych przez uczniów jako praca domowa. 

 

 

Kryteria oceny pracy pisemnej  

( wypracowania) 

 

 

 

1. TEMAT 

 zrozumienie tematu 

 ciekawy pomysł (oryginalność) 

 własne myśli 

 wykorzystanie wiadomości 

2. KOMPOZYCJA 

 wstęp, rozwinięcie ,zakończenie 

 elementy kompozycyjne typowe dla danej formy wypowiedzi 

 płynne powiązanie między częściami pracy 

3. JĘZYK I STYL 

 poprawnie zbudowane zdania 

 trafnie dobrane wyrazy 

4. ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA 

 dopuszczalne 2 błędy ort. Pierwszoplanowe i 3 błędy drugoplanowe lub. int.      

( 3 błędy drugoplanowe lub int.= 1 błąd pierwszoplanowy) 

5. ZAPIS 

 wygląd kartki 

 margines, akapity 

 autor, tytuł (temat pracy),data 

6. PREMIA 

 kształtne, staranne pismo 

 różnorodność zdań 

 bogate słownictwo 

 praca bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych 
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Ocenianie: 
CELUJĄCY 

1. pełne zrozumienie tematu, oryginalne ujęcie, wyczerpujące rozwinięcie, samodzielność 

myślenia, trafny dobór materiału rzeczowego, celna interpretacja, 

2. trafny dobór formy, zgodna z nią kompozycja, tok rozumowania przejrzysty, wewnętrzna 

spójność, 

3. słownictwo bogate, wypowiedź żywa, swobodna, jasna i przejrzysta, poprawna fleksja, 

frazeologia, bezbłędna i zróżnicowana składnia,  

4. poprawna interpunkcja i ortografia, 

5. praca czytelna, uzasadnione akapitowanie, wyrównany margines; 

BARDZO DOBRY 

1. pełne zrozumienie tematu, jego wyczerpujące rozwinięcie, twórcze spojrzenie na temat, 

myśli samodzielne, gruntowna znajomość wykorzystanych przykładów, samodzielne 

wnioskowanie i ocenianie, 

2. kompozycja zgodna z formą, tok myślenia przejrzysty, logika i sprawność rozumowania, 

spójność poszczególnych części, konsekwencja w narracji, 

3. słownictwo bogate, wypowiedź jasna i precyzyjna, bezbłędna fleksja, zróżnicowana budowa 

zdań, sporadyczne usterki składniowe, frazeologiczne,  

4. sporadyczne usterki interpunkcyjne, dopuszczalny błąd ortograficzny, 

5. praca czytelna, uzasadnione akapitowanie,  

DOBRY 

1. temat w pełni zrozumiały, poprawnie rozwinięty, dobra znajomość podawanych 

przykładów, próby samodzielnego wnioskowania i oceniania, dopuszczalne niewielkie 

błędy rzeczowe, 

2. poprawny dobór formy wypowiedzi, kompozycja poprawna, zachowana trójdzielność 

wypowiedzi, logiczny tok rozumowania, nieznaczne uchybienia w spójności tekstu, 

3. zasób słownictwa niezbyt bogaty, słowa użyte we właściwym znaczeniu, poprawna składnia 

i fleksja, składnia mało urozmaicona,  

4. rzadkie błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 

5. pismo czytelne, występują drobne usterki graficzne, akapity zastosowane poprawnie; 

DOSTATECZNY 

1. tylko część pracy realizuje temat, powierzchowność, dominuje relacjonowanie, sądy 

odtwórcze, zdarzają się błędy w interpretacji oraz rzeczowe, 

2. zachowane są najważniejsze cechy wybranej formy, zdarzają się błędy logiczne, mało 

przejrzysty tok rozumowania, zachowane proporcje między częściami, 

3. przeciętny zasób słownictwa, zdarzają się powtórzenia, użycie słów w nieodpowiednim 

znaczeniu, nieliczne błędy stylistyczne, brak rażących błędów językowych, schematyczna 

struktura zdań, 

4. zdarzają się błędy ortograficzne i interpunkcyjne, 

5. rozchwiany margines, niska estetyka; 

DOPUSZCZAJĄCY 

1. bardzo mała część pracy realizuje temat, powierzchowność realizacji, błędy rzeczowe oraz 

w interpretacji utworu, 

2. rozumowanie chaotyczne, brak spójności, błędy logiczne, sprzeczności, zachwiane 

proporcje między częściami pracy, 

3. język ubogi, błędy fleksyjne, frazeologiczne, składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne, 

NIEDOSTATECZNY 

1. całkowite niezrozumienie tematu, zupełna nieznajomość materiału rzeczowego, 

2. bezład, chaos, przypadkowość, 

3. język bardzo ubogi, styl nieporadny, poważne błędy składniowe, językowe, ortograficzne, 

interpunkcyjne, 

4. pismo nieczytelne, praca pokreślona. 
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Ocenianie ortografii 
 

Uczeń ma prawo do korzystania ze  „Słownika ortograficznego” w czasie pisania pracy, zarówno  

w domu, jak i w klasie. Wyjątek stanowi pisanie dyktand ortograficznych sprawdzających. 

 

 Uczeń dyslektyczny  otrzymuje tekst dyktanda z lukami i uzupełnia jedynie luki. 

 Dla uczniów dyslektycznych nauczyciel ustala indywidualne normy zaliczeń dyktand  

w zależności od wskazań poradni pedagogiczno – psychologicznej. 

 Znajomość zasad ortografii i stosowania ich w praktyce sprawdzana jest przy wykorzystaniu 

tekstu orograficznego i dyktanda sprawdzającego dwa razy w semestrze. 

 Dyktanda sprawdzające oceniane są według następujących kryteriów: 

 

 

Kryteria oceny dyktand ortograficznych 

sprawdzających 
 

KLASA  IV KLASA V - VI 

0-1 błąd –     bardzo dobry (5) 

2-3 błędy -    dobry (4) 

4-5 błędów -  dostateczny (3) 

6-7 błędów -  dopuszczający (2) 

8 i więcej błędów -  niedostateczny (1) 

0 błędów -    bardzo dobry 

1- 2 błędy-   dobry 

3- 4 błędy -    dostateczny 

5-6 błędów-  dopuszczający 

7 i więcej błędów - niedostateczny 

 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 

 

Testy ortograficzne oceniane są zgodnie z zasadami oceniania sprawdzianów. 

 

 

Ocenianie prac klasowych i sprawdzianów 
 

 

 Prace klasowe (sprawdziany) są przeprowadzane po zakończeniu działów tematycznych. 

 Praca klasowa (sprawdzian) jest zapowiedziana tydzień wcześniej i omówiony jest jej 

zakres. Zakres materiału utrwalony jest na lekcji powtórzeniowej. 

 Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn 

losowych, powinien ją napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu 

do szkoły.  

 Na sprawdzenie pracy klasowej nauczyciel ma dwa tygodnie, a sprawdzianu z wiadomości 

 i umiejętności – jeden tydzień. 

 Na oddzielnej lekcji odbywa się poprawa pracy klasowej (sprawdzianu) i omówienie jej 

wyników. 

 Prace klasowe (sprawdziany) przechowuje nauczyciel lub składane są w indywidualnych 

teczkach uczniów i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców. 

 Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej (sprawdzianu) w ciągu dwóch tygodni od 

dnia oddania sprawdzonych prac. 

 Przy poprawianiu prac klasowych (sprawdzianu) i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen 

nie zmieniają się, a ocena wpisywana jest do dziennika. 
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Ocenianie kartkówek 

 
 Kartkówki trwają 5-15 min. 

 Zakres obejmuje ćwiczenia i zadania obrazujące opanowanie materiału z 2 lub 3 ostatnich 

tematów lekcyjnych. 

 Kartkówki po sprawdzeniu i ocenieniu otrzymuje uczeń do wglądu. 

 Kartkówki można poprawić ustnie. 

 Uczniowie nieobecni na kartkówkach są odpytywani ustnie. 

 

 

Normy wykonania zadań w nauczycielskim teście  

osiągnięć szkolnych ucznia 

 

 

 O normie wykonania zadań, czyli przeliczania punktów uzyskanych ze sprawdzianu na 

ocenę cyfrową decyduje nauczyciel. 

 

100% - 95% 94% - 75% 74% - 55% 54% - 35% 34% - 0 

Bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

 

Celujący -zaliczenie poziomu na bardzo dobry oraz rozwiązanie dodatkowych zadań 

sprawdzających wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy. 

 
 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnej 
 

 

 Ocenie podlegają przewidziane programem nauczania dłuższe formy wypowiedzi na temat 

lektury i otaczającej rzeczywistości. 

 

CELUJĄCY 

Wypowiedź ustna jest całkowicie poprawna pod względem językowo-stylistycznym i 

merytorycznym. Uczeń prezentuje wiadomości wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

dokonuje uogólnień, wyraża własne sądy, ocenia. W wypowiedzi uwzględnia właściwe dla 

przyjętej formy środki językowe, posługuje się piękną polszczyzną. 

 

BARDZO DOBRY 

Wypowiedź ustna jest poprawna pod względem językowo-stylistycznym i merytorycznym. 

Temat wyczerpująco zrealizowany, pełny zakres wiadomości. W wypowiedzi uwzględniane są 

właściwe dla danej formy środki językowe. Uczeń wyraża własne sądy, uogólnia, posługuje się 

poprawną polszczyzną. 

 

DOBRY 

Wypowiedź ustna jest całkowicie samodzielna, poprawna pod względem językowo-

stylistycznym, logicznym, zawiera większość wymaganych wiadomości. Wydarzenia 

uporządkowane są zgodnie z chronologią. Uczeń posługuje się poprawną polszczyzną. 

 

DOSTATECZNY 

 Wypowiedź ustna budowana jest na ogół samodzielnie (z niewielkim ukierunkowaniem 

przez nauczyciela) z uwzględnieniem zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdania i 
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precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa. Uczeń prezentuje w wypowiedzi ustnej zakres 

wiadomości i umiejętności podstawowych przewidzianych programem nauczania dla danej klasy.  

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 W wypowiedzi ustnej uczeń popełnia błędy językowo-stylistyczne i merytoryczne, ale 

samodzielnie lub z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione prostsze formy 

wypowiedzi przewidziane programem. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Wypowiedź ustna nie jest poprawna pod względem językowym i rzeczowym. Nawet z 

pomocą nauczyciela nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania i sformułować dłuższej wypowiedzi.  
 

 

Kryteria oceny głośnego czytania 
 

 

KLASA IV 

 

BARDZO DOBRY 

 Uczeń biegle, bezbłędnie czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, 

właściwego tempa i rytmu. 

 

DOBRY 

 Uczeń czyta płynnie , wyraziście, stosując znaki prawidłowego przestankowania wcześniej 

poznany tekst. 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, bezbłędnie odczytuje wyrazy nowe, 

trudne, w większości stosuje znaki przestankowe. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowując odpowiedniego tempa, 

logicznego przestankowania, błędnie odczytuje wyrazy. Technika głośnego czytania pozwala mu 

jednak na zrozumienie tekstu. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośno czytanego tekstu. 

Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów, nie stosuje logicznego przestankowania. 

 

KLASA V 

 

BARDZO DOBRY 

  Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, 

właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. 

 

DOBRY 

 Uczeń czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowy tekst, uwzględniając akcentowanie 

logiczne. 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe, (odczytuje 

błędnie wyrazy nowe, trudne). 
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DOPUSZCZEJĄCY 

 Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, nie zachowując odpowiedniego tempa, 

logicznego przestankowania, błędnie odczytuje niektóre wyrazy. Technika głośnego czytania 

pozwala mu jednak na zrozumienie tekstu. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Technika głośnego czytania jest tak słaba, że uczeń nie rozumie głośno czytanego tekstu. 

Uczeń błędnie odczytuje większość wyrazów, nie stosuje logicznego przestankowania. 

 

 

KLASA VI 

 

BARDZO DOBRY 

 Uczeń wyraziście, biegle czyta nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów logicznych, 

właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów emocjonalnych. Poprawnie 

i wyraźnie czyta różnorodne teksty z uwzględnieniem celu (intonacja, przeżycie, perswazja, itp.). 

Odczytuje poprawnie poznane skróty i skrótowce. 

 

DOBRY 

 Uczeń czyta poprawnie, płynnie, wyraziście nowy tekst, z uwzględnieniem akcentów 

logicznych, właściwego tempa i rytmu oraz z odpowiednim zaznaczeniem akcentów 

emocjonalnych. 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń czyta poprawnie poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe. Błędnie 

odczytuje niektóre wyrazy w nowym tekście. W większości uwzględnia zasady logicznego 

akcentowania. 

 

DOPUSZCZEJĄCY 

 Uczeń czyta głośno poznany wcześniej tekst, stosując znaki przestankowe, błędnie 

odczytuje wyrazy nowe, trudne. Technika głośnego czytania pozwala mu jednak na zrozumienie 

tekstu. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Uczeń nie opanował techniki głośnego czytania, co uniemożliwia mu wykonywanie 

najprostszych zadań i ćwiczeń oraz samodzielne uczenie się. 

 

 

Kryteria oceny recytacji 
 

KLASA IV 

 

CELUJĄCY 

 Uczeń osiąga sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, gminy, powiatu, 

województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademiach szkolnych i innych imprezach 

artystycznych. 

 

BARDZO DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, 

uwzględniając intonację, próbując oddać głosem nastrój utworu. 
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DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać 

głosem nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchybienia). 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela ze zrozumieniem, z 

odpowiednią artykulacją i akcentem. 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela. 

Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego 

pauzowania, artykulacji. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Uczeń nie opanował wiersza pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie 

odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy. 

 

KLASA V 

 

CELUJĄCY 

 Uczeń osiąga sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, gminy, powiatu, 

województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademiach szkolnych i innych imprezach 

artystycznych. 

 

BARDZO DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, 

uwzględniając intonację, próbując oddać głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz barwą i siłą 

głosu. 

 

DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać 

głosem nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchybienia barwy i siły głosu). 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela ze zrozumieniem, z 

odpowiednią artykulacją i akcentem. Wygłasza wiersz z pamięci ze świadomością budowy wiersza 

(rytm i rym). 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela. 

Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego 

pauzowania, artykulacji, nie rozumie rymu jako współbrzmienia zakończeń wyrazów. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Uczeń nie opanował wiersza pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie 

odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy. 
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KLASA VI 

 

CELUJĄCY 

 Uczeń osiąga sukcesy w konkursach recytatorskich na terenie szkoły, gminy, powiatu, 

województwa. Recytuje różnorodne utwory na akademiach szkolnych i innych imprezach 

artystycznych. 

 

BARDZO DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, właściwą ekspresję, pauzowanie, tempo i artykulację, 

uwzględniając intonację, próbując oddać głosem nastrój utworu. Interpretuje wiersz barwą i siłą 

głosu oraz stosuje odpowiednią intonację wierszową. 

 

DOBRY 

Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela, wykazując przy tym 

bardzo dobre opanowanie pamięciowe tekstu, z ekspresją, artykulacją i tempem, próbując oddać 

głosem nastrój utworu (dopuszczalne drobne uchybienia barwy i siły głosu). Uczeń recytuje tekst, 

zwracając uwagę na zabarwienie uczuciowe i natężenie głosu. 

 

DOSTATECZNY 

 Uczeń recytuje wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela ze zrozumieniem, z 

odpowiednią artykulacją i akcentem. Wygłasza wiersz z pamięci ze świadomością budowy wiersza 

(rytm i rym) oraz świadomością roli cech języka poetyckiego (sylabiczność, środki poetyckie). 

 

DOPUSZCZAJĄCY 

 Uczeń wygłasza z pamięci wiersz lub fragment prozy wskazany przez nauczyciela. 

Opuszcza jednak wyrazy, zmienia ich kolejność lub używa innych słów. Nie zachowuje właściwego 

pauzowania, artykulacji, nie rozumie rymu jako współbrzmienia zakończeń wyrazów. Wykazuje się 

w miarę dokładną znajomością tekstu. 

 

NIEDOSTATECZNY 

 Uczeń nie opanował wiersza pamięciowo. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie 

odtworzyć z pamięci wiersza lub fragmentu prozy. 

 

 

Kryteria oceniania pracy uczniów z dysfunkcjami 
 

1. Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

której potwierdzono określone deficyty i charakter zaburzeń. 

2. W przypadku uczniów dyslektycznych nie ocenia się głośnego czytania tych uczniów przy 

całej klasie, umiejętność tę sprawdza się po uprzednim przygotowaniu tekstu przez ucznia. 

3. Uczeń z dysleksją czyta fragmenty lektury szkolnej wskazane przez nauczyciela. 

4. Ze względu na wolne tempo czytania lub pisania wydłuża się czas pracy ucznia. 

5. Preferuje się wypowiedzi ustne ucznia z dysgrafią. 

6. Przy sprawdzaniu wiadomości ogranicza się treści do krótkich partii materiału. 

7. W ocenie prac pisemnych uczniów z dysgrafią uwzględnia się wartości merytoryczne  

i sposób ich przekazania (kompozycja, poprawność językowa, styl). 

8. Poprawność ortograficzna nie decyduje o ocenie pracy, jednak uczeń zobowiązany jest  

do ćwiczeń ortograficznych obejmujących zakres materiału. 

9. Formy sprawdzania i oceniania postępów w zakresie ortografii mają charakter: dyktand  

z komentarzem, okienkiem ortograficznym, pisaniem z pamięci i innymi ćwiczeniami 

ortograficznymi. Zakres sprawdzianu ortograficznego obejmuje jeden rodzaj trudności 
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ortograficznej. Z dyktanda uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną, ocen negatywnych nie 

wpisuje się do dziennika. 

10. W przypadku ucznia z dysgrafią akceptowane jest pismo drukowane. W zeszytach 

przedmiotowych nie ocenia się estetyki pisma. 

11. Ocena półroczna i roczna będzie uzależniona od postępów w nauce, zaangażowania ucznia i 

systematyczności w pracy. 

12. Powyższe kryteria są integralną częścią PSO z języka polskiego. 

 

Sposoby przekazywania informacji 

o ocenie i postępach w nauce 
 

UCZNIOM:  

ustnie – motywując ocenę i wskazując możliwości poprawy;  

pisemnie – w zeszycie klasowym i przedmiotowym według zasad oceniania kształtującego.  

 

RODZICOM:  

ustnie – podczas indywidualnych spotkań i dyżurów nauczycieli;  

pisemnie – w zeszytach klasowych i przedmiotowych według zasad oceniania kształtującego.  

Z wypracowaniami klasowymi, sprawdzianami oraz dyktandami można zapoznać się w szkole – 

dzieci w czasie lekcji, a rodzice podczas organizowanych dyżurów nauczycielskich, wywiadówek 

lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Kartkówki nauczyciel oddaje uczniom, 

do wglądu rodziców. 
 

 

 

 

 


