
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI 

„OKNO NA ŚWIAT’ 
 

 
 Przedmiotem oceny z języka polskiego są:  

- opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania,  

- ocena umiejętności, postawa, aktywność.  
 
Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnych Systemu 

Oceniania.  
 
Na ocenę semestralną składają się obserwacje nauczyciela i bieżące oceny cząstkowe:  

- oceny z odpowiedzi ustnych, czytanie tekstu ze zrozumieniem,  

- oceny za pisemne prace domowe i klasowe w semestrze,  

- oceny z nauki o języku,  

- oceny ze stosowania w praktyce zasad pisowni (dyktanda),  

- inne oceny: recytacje wierszy, testy sprawdzające wiadomości literackie i z nauki o języku, praca w 

grupach, praca na lekcji.  
 
Sposoby kontroli różnych form aktywności uczniów:  

- sprawdzanie prac domowych,  

- prace klasowe,  

- kartkówki,  

- odpowiedzi przy tablicy.  
 
Poniżej 30% - ocena niedostateczna,  

31%-54% - ocena dopuszczająca,  

55%-74% - ocena dostateczna,  

75%-90% - ocena dobra,  

91%-100% - ocena bardzo dobra. 
 

 
OCENA CELUJĄCA 

Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący program nauczania w danej klasie. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- w swoich pracach proponuje oryginalne rozwiązania, nie powielając cudzych poglądów, 

- poprawnie stosuje środki stylistyczne, 

- samodzielnie wykonuje prace zadane przez nauczyciela, 

- posiada własne zdanie na dany temat, które potrafi uzasadnić, 

- podejmuje działalność literacką i kulturalną na terenie szkoły oraz poza nią, 

- potrafi sprawnie posługiwać się różnymi źródłami wiedzy, wybierając z nich tylko ważne  

  informacje. 
 
Fleksja i składnia: 

- bezbłędnie stosuje odpowiednie formy gramatyczne, 

- potrafi wskazać odmienne i nieodmienne części mowy, 

- potrafi rozpoznać i dokonać analizy składniowej wszystkich rodzajów zdań. 
 
Słowotwórstwo:  

- bezbłędnie wykonuje analizę składniową zdań, 

- w swoich pracach poprawnie posługuje się synonimami i antonimami. 
 
Ortografia: 



- zna wszystkie zasady ortograficzne i je stosuje. 
 

 
OCENA BARDZO DOBRA 

Otrzymuje ją  uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w programie 

nauczania. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- przeczytał wszystkie lektury szkolne wybrane przez nauczyciela, 

- dłuższe formy wypowiedzi nie zawierają błędów : językowych, stylistycznych,  

ortograficznych, itd. 

- samodzielnie analizuje i interpretuje utwory poetyckie i prozatorskie, 

- potrafi posługiwać się słownikami oraz innymi źródłami informacji, 

- wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas zajęć, 

- wykazuje aktywną postawę na lekcji. 
 
Fleksja i składnia: 

- opanował zagadnienia z zakresu gramatyki, 

- poprawnie posługuje się związkami frazeologicznymi, 

- biegle stopniuje przymiotniki i nazywa rodzaje stopniowania,  

- poprawnie pisze „nie” z przymiotnikami, 

- potrafi wskazać rodzaje zaimków, odmienia je, omawia ich funkcję w zdaniu, itd. 

- bezbłędnie posługuje się liczebnikami, określa ich formę gramatyczną i funkcję w zdaniu, odmienia 

je, 

- potrafi wskazać zdania z orzeczeniem imiennym i omówić jego budowę, 

- omawia sposoby wyrażenia orzeczenia, podmiotu, przydawki i dopełnienia, 

- wyróżnia związki: zgody, rządu i przynależności, 

- rysuje wykresy zdań. 
 
Słowotwórstwo:  

- wie na czy polega różnica między wyrazem podstawowym i pochodnym, 

- tworzy rodzinę wyrazu, 

- dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów, 

- wskazuje przedrostek i przyrostek, 

- wskazuje oboczności wyrazów, 
 
Ortografia: 

- zna i poprawnie stosuje zasady ortograficzne. 
 
OCENA DOBRA 

Otrzymuje uczeń, który w stopniu dobrym opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- w stopniu dobrym zna omawiane lektury, 

- posługuje się piękną ojczystą mową, 

- potrafi napisać plan wydarzeń, 

- popełnia niewielkie błędy podczas pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi, 

- ładnie czyta, zwracając uwagę na akcent i intonację, 

- wskazuje środki stylistyczne w wierszu. 
 
Fleksja i składnia:  

- rozpoznaje, wskazuje i odmienia części mowy, 

- stosuje zdania pojedyncze i złożone, 



- wymienia rodzaje zaimków, 

- wymienia przysłówki i wskazuje sposób ich tworzenia, 

- poprawnie stopniuje przymiotniku oraz wie czemu to służy, 

- wymienia i odmienia liczebniki, 

- na konkretnych przykładach omawia wyrażanie podmiotu i orzeczenia, 

- wyróżnia w zdaniu związki i potrafi je nazwać, 

- podaje przykłady zdań złożonych współrzędnie. 
 
Słowotwórstwo: 

- tworzy rodziny wyrazów i wyrazy pochodne oraz podstawowe, 

- wyjaśnia pisownię danego wyrazu odwołując się wiedzy z lekcji. 
 
Ortografia: 

- dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi je stosować. 
 
OCENA DOSTATECZNA 

Otrzymuje ją uczeń, który w stopniu zadowalającym opanował wiedzę i umiejętności określone 

podstawą programową. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- podczas omawiania utworu potrafi w nim wskazać elementy świata przedstawionego, 

- odróżnia prozę od poezji, 

- w stopniu dostatecznym tworzy różne formy wypowiedzi pisemnej, jak i ustnej, 

- technika głośnego i cichego czytania pozwala mu na zrozumienie tekstu, 

- potrafi wskazać podmiot liryczny oraz bohatera utworu. 
 
Fleksja i składnia: 

- właściwie stosuje poznane formy gramatyczne, 

- wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie, 

- buduje zdania pojedyncze i złożone, 

- wykonuje analizę składniową prostych zdań (pojedynczych i złożonych), 

- wskazuje przymiotniki, zaimki, przysłówki i liczebniki, 

- stopniuje przymiotniki, 

- rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe, 

- na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotu, 

- potrafi wskazać zdanie bezpodmiotowe, 

- nazywa części zdania, 

- rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. 
 
Słowotwórstwo: 

- tworzy wyraz pochodny, 

- posługuje się odpowiednimi słownikami. 
 
Ortografia: 

- zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Potrafi je stosować na prostych przykładach. 
 

 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

Otrzymują ją uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne lub przy pomocy 

nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- udziela odpowiedzi na proste pytania, dotyczące analizowanego tekstu, 

- korzystając z pomocy nauczyciela, wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 



- jego umiejętność głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, 

- wskazuje podstawowe elementy świata przedstawionego, 

- ma ubogi zasób słownictwa, 

- w wypowiedziach pisemnych i ustnych popełnia dużo błędów językowych, stylistycznych,  

  logicznych i ortograficznych (należy docenić wysiłek jaki uczeń włożył w napisanie pracy). 
 
Fleksja i składnia: 

- potrafi wymienić podstawowe części mowy, 

- układa proste zdania pojedyncze i złożone, 

- rozpoznaje orzeczenie i podmiot, 

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu, 

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych, 
 
Słowotwórstwo: 

-zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych, 

- wskazuje podstawę słowotwórczą i formant, 

- nazywa typy formantów, 

- tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów. 
 
Ortografia: 

- zna podstawowe zasady ortograficzne. 
 
OCENA NIEDOSTATECZNA 

Otrzymuje uczeń, który nie opanował w stopniu zadowalającym wiedzy i umiejętności określonych 

podstawą programową. 
 
Kształcenie literackie i kulturowe: 

- nie zna treści omawianych lektur, 

- nie potrafi zredagować poprawnie żadnej formy wypowiedzi pisemnej, 

- ma ubogi zasób słownictwa i nie próbuje tego zmienić, 

- nie potrafi nawet pod kierownictwem nauczyciela sformułować dłuższej wypowiedzi. 
 
Fleksja i składnia: 

- nie opanował podstawowych informacji z zakresu fleksji i słowotwórstwa, 

- nie odróżnia części mowy, 

- nie potrafi ich odmienić, 

- nie rozróżnia zdań złożonych od pojedynczych, 

- nie rozpoznaje części zdania. 
 
Ortografia: 

- nie zna i nie stosuje żadnych zasad ortograficznych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W KLASACH IV-VI 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ‘MILESZKI’ 

PODRĘCZNIK „SŁOWA NA START” 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

∙spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;  

∙wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury;  

∙wykorzystując swoją wiedzę, w oryginalny sposób rozwiązuje problemy;  

∙korzysta z nowości informacyjnych, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych 

dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy;  

∙potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia;  

∙prezentuje własną interpretację głosową czytanego tekstu;  

 wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy;  

∙uzasadnia własną interpretację tekstu;  

∙rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;  

∙reprezentuje klasę w konkursach przedmiotowych. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

∙opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;  

∙zauważa różnice w sposobie przekazu między literaturą, radiem i telewizją;  

∙wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych;  

∙swobodnie analizuje przeczytany tekst;  

∙dostrzega ukryty sens utworu;  

∙z łatwością wyszukuje potrzebne informacje;  

∙dostrzega analogie z innymi tekstami literackimi;  

∙wskazuje i określa funkcje środków stylistycznych;  

∙posługuje się poznanymi formami wypowiedzi;  

∙w tworzeniu własnych tekstów wykorzystuje wiedzę o języku;  

∙formułuje własne opinie i sądy;  

∙samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych  

i nietypowych;  

∙potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie pod 

ejmować decyzje,  

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować  

umiejętności w różnych sytuacjach. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

∙opanował materiał programowy w stopniu dobrym;  

∙rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi;  

∙wyodrębnia podstawowe elementy utworu poetyckiego;  

∙popiera swoją wypowiedź cytatami;  

∙pracując w grupie, podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów;  

∙opracowuje temat w sposób wyczerpujący;  

∙zadaje pytania i udziela precyzyjnych odpowiedzi w związku z różnymi sytuacjami  



komunikacyjnymi; 

∙potrafi zredagować pracę stylistyczną charakteryzującą się spójną kompozycją;  

∙ma bogaty zasób słownictwa;  

∙trafnie argumentuje własne zdanie;  

∙poprawnie wyjaśnia hasła z encyklopedii i słowników;  

∙rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania;  

∙płynnie, z poprawną artykulacją oraz dykcją i intonacją recytuje dłuższy utwór  

poetycki lub fragment prozy;  

∙potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji,  

wybrać własny sposób uczenia się. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

∙opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie  

postępów w dalszym uczeniu się języka polskiego;  

∙samodzielnie wykonuje powierzone mu proste zadania teoretyczne i praktyczne;  

∙zna cechy form wypowiedzi przewidzianych programem;  

∙porządkuje wydarzenia w układzie chronologicznym;  

∙wskazuje elementy świata przedstawionego w utworze;  

∙buduje logiczną, spójną wypowiedź kilkuzdaniową;  

∙próbuje argumentować własny punkt widzenia;  

∙potrafi omówić budowę wiersza;  

∙uczestniczy w dyskusji;  

∙nie zawsze odrabia pracę domową;  

∙nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości;  

∙współpracuje w grupie. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

∙ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował  

wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu w  

zakresie czytania, pisania i mówienia; 

∙rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;  

∙odróżnia poezję od prozy;  

∙często nie odrabia prac domowych;  

∙potrafi słuchać dyskusji;  

∙potrafi współpracować w grupie;  

∙recytuje fragment prozy lub krótki utwór poetycki;  

∙redaguje kilkuzdaniowe wypowiedzi na tematy związane ze szkołą, domem,  

środowiskiem, treścią tekstu;  

∙rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

∙posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze  

zdobywanie wiedzy;  

∙jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program;  

∙nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy  

nauczyciela;  

∙ciągle nie przygotowuje się do lekcji;  

∙ma lekceważący stosunek do przedmiotu;  

∙nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów;  

∙nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 
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II Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 

1)MÓWIENIE 

2)CZYTANIE 

3)PISANIE 

4)WIEDZA 

5)POSTAWA 

 

III Metody i narzędzia oceniania 

-określenie ilości, częstotliwości, sposoby sprawdzania osiągnięć 

∙obserwacja, 

∙rozmowa, 

∙dłuższe wypowiedzi ustne, np. prezentacja lektury- 1 raz w roku, 

∙ustne sprawdzenie przygotowania do lekcji-na bieżąco,  

∙prace stylistyczne, 

∙dyktanda, 

∙testy i sprawdziany, 

∙kartkówki-ilość nieograniczona (dotyczy trzech ostatnich lekcji), 

∙praca w grupie -co najmniej 1 raz w roku 

∙dyskusja-na bieżąco, 

∙projekt-co najmniej 1 raz w ciągu całego II etapu edukacyjnego 

∙wypowiedzi pisemne redagowane podczas lekcji w zależności od potrzeb zespołu klasowego, 

∙zeszyt przedmiotowy-1 raz w roku. 

 

IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne 

Progi procentowe ocen przy ocenianiu obowiązujące w klasach IV-VI 

 

100 - 91 % -stopień bardzo dobry 

90 – 76 % - stopień dobry 

75 – 51%  - stopień dostateczny 

55 – 31% - stopień dopuszczający 

30 – 0%  - stopień niedostateczny 

 

 

 

 

 

 

 


