
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego, rok szkolny 2021/2022 

Kl. 4c, 5a, 6b. 

I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA I PRACY 

1. PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. 
2. W PSO zakłada się, iż każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych   i charakterologicznych, robi wszystko, 

aby osiągnąć sukces szkolny. 
3. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej wiedzy o specjalnych uzdolnieniach, postępach i 

trudnościach ucznia. 
4. Każda ocena opatrzona jest ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela. 
5. Komentarz zawiera m. in. wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może podnieść swe osiągnięcia edukacyjne. 
6. Wymagania edukacyjne formułowane są na podstawie podstawy programowej oraz programu ,,NOWE Słowa na start!” 

(kl. 4a, 5b) lub  „Między nami″  (kl. 8a). 
7. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy. 
8. W obrębie wymagań podstawowych (P) mieszczą się wymagania na oceny: dopuszczającą i dostateczną, natomiast 

wymagania ponadpodstawowe (PP) obejmują oceny: dobrą i bardzo dobrą. 
9. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe.  
10. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. Oceny – zgodnie z zapisem w statucie - mają określoną wagę. 
11. Prace klasowe są obowiązkowe. W ciągu roku odbędą się co najmniej 4 wypracowania klasowe, a na  koniec każdego 

rozdziału sprawdzian badający stopień opanowania realizowanego materiału. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 
pisać pracy z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły po uprzednim 
zapoznaniu się z wymaganiami. 

12. Uczeń ma prawo tylko raz poprawiać pracę klasową. (poprawia tylko oceny poniżej dst.). Przy poprawianiu oceny 
obowiązuje ten sam zakres materiału. Forma ponownego sprawdzania wiedzy (pisemna lub ustna) jest decyzją 
nauczyciela.  

13. Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, testy ortograficzne, z kształcenia językowego i inne są 
zapowiadane dwa dni wcześniej. 

14. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty błędów. 
15. Pisemne prace domowe („wypracowania” różnego typu) nie są zadawane z lekcji na lekcję. 
16. Wypracowania uczniowie wykonują na oddzielnych kartkach (papierze kancelaryjnym), opatrzonych podpisem   i 

tematem pracy. Prace – jeśli nie ma innych zaleceń PPP-  muszą być napisane w czytelny i estetyczny sposób.  
17. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. 
18. Aktywność ucznia na lekcji może być oceniana także w formie plusów, których określona liczba (5) składa    się na ocenę 

bardzo dobrą; brak aktywności na zajęciach bądź brak orientacji w zadaniach wykonywanych na lekcji mogą być oceniane 

jako minusy, których określona liczba (5) równa się ocenie niedostatecznej. 
19. Ocenie może  podlegać również sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego na bieżąco – notatki z lekcji, na których był nieobecny, muszą być uzupełnione w ciągu tygodnia. 
Brak zeszytu –  w przypadku wybranych zadań - -oznacza brak zadania domowego. 

20. Uczeń jest zobowiązany do noszenia właściwego podręcznika i zeszytu ćwiczeń na każdą lekcję. Jego brak jest 
równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć. 

21. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji ( nie dotyczy to zapowiadanych 
wcześniej wypracowań, prac klasowych, sprawdzianów ze znajomości treści lektur). Niezgłoszenie nieprzygotowania do 
lekcji skutkuje oceną niedostateczną. 

22. Pisemne prace domowe uczeń jest zobowiązany oddawać w wyznaczonym terminie; jeśli praca nie zostanie oddana, w 
uzasadnionym przypadku nauczyciel wyznacza nowy termin. Nieoddanie prac skutkuje otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 

23. Pracę domową jest również przeczytanie tekstu literackiego z podręcznika; niewykonanie jej skutkuje oceną 
niedostateczną. 

24. Prace uczniów gromadzone są w teczkach uczniowskich, do których mają wgląd uczeń  i jego rodzice. Kontrolne prace 
pisemne uczniów (kartkówki, sprawdziany, prace kontrolne) są udostępniane rodzicom do wglądu w domu. Uczeń jest 
zobowiązany zwrócić pracę nauczycielowi na kolejnej lekcji danego przedmiotu; testy diagnostyczne, kompetencyjne i 
sprawdziany próbne mogą być udostępniane na życzenie rodziców do wglądu podczas zebrań i konsultacji z rodzicami. 

25. Nauczyciel  ocenia oraz  udostępnia  sprawdziany i prace pisemne w ciągu dwóch tygodni (termin ten nie dotyczy ferii, 
przerw świątecznych i nieobecności nauczyciela w szkole). 

II OBSZARY OCENIANE (WG SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI) 

• słuchanie, 

• mówienie (wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów kultury, inne wypowiedzi, recytacje poezji oraz prozy), 

• pisanie ( prace domowe, klasowe, kartkówki, sprawdziany, dyktanda, prowadzenie zeszytu), 

• czytanie (bez przygotowania, z przygotowaniem; dotyczy zarówno rozumienia, jak i techniki czytania), 



• nauka o języku (odpowiedzi, kartkówki, testy, sprawdziany), 

• inne prace (projekty, praca w grupach, inscenizacje, albumy, słowniki, mapy, plakaty, słuchowiska, przekłady 
intersemiotyczne), 

• aktywność na lekcjach. 
 Skala ocen z zajęć edukacyjnych  

     1) Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według skali: 

• stopień celujący – 6 

• stopień bardzo dobry – 5 

• stopień dobry – 4 

• stopień dostateczny – 3 

• stopień dopuszczający – 2 

• stopień niedostateczny – 1 

2)  W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii 

wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.  

        3) Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie. 

III METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ: 

1. Przewiduje się w każdej klasie następujące prace klasowe: 

- co najmniej dwa wypracowania klasowe w każdym semestrze, 

- test (sprawdzian) umiejętności z kształcenia literackiego i kulturowego na zakończenie każdego rozdziału, 

- testy ortograficzne (dyktanda) obejmujące poznane wyrazy z trudnością ortograficzną oraz opanowane zasady ortograficzne, 

- testy z opanowanych działów kształcenia językowego i innej opracowanej problematyki, 

- sprawdziany ze znajomości lektur. 

2. Oceniane będą pisemne prace domowe. 

3. Ocenie podlegać będą wypowiedzi ustne ucznia – spontaniczne i przygotowane. 

4. Oceniane będą również zadania praktyczne: proces działania bądź jego produkt. 

IV KRYTERIA OCENIANIA: 

a. dyktand ortograficznych: 

* błędy pierwszego stopnia: pisownia ó – u, rz – ż, h – ch, ,,nie” z różnymi częściami mowy, pisownia wielką i małą literą, 

* dwa błędy drugiego stopnia = jeden błąd pierwszego stopnia, 

0 bł. – bdb, 1 -2 bł. – db, 3 – 4 bł. –dst., 5 -6 bł. – dp., 7 bł. i więcej – ndst. (nie dotyczy dyslektyków), 

b. wypowiedzi ustnych:  

-  zgodność z tematem, 

- kompozycja wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

- łączenie tekstu w logiczną całość, 

- unikanie powtarzania tych samych myśli, 

- poprawność językowa (bogate słownictwo, związki frazeologiczne, przysłowia, porównania, cytaty; formy poprawne 

gramatycznie; odpowiedni akcent), 

- stosowanie odpowiedniego tempa mówienia (dostosowanego do tematu oraz formy wypowiedzi; unikanie zbędnych pauz i 

przerywników typu: y…., e…, nie…), 



Przy ocenianiu wypowiedzi ustnych stosuje się następujące wymagania: 

celujący Uczeń: wypowiada się poprawnie pod względem merytorycznym oraz 

językowym, wyraża własne sądy, ocenia, mówi swobodnie, spójnie, 

logicznie, płynnie, nawiązuje kontakt ze słuchaczami, potrafi 

zainteresować innych swoją wypowiedzią ma bogate słownictwo, 

posługuje się piękną polszczyzną. 

bardzo dobry Uczeń: wypowiada się poprawnie pod względem merytorycznym oraz  

językowym; wypowiada się na temat wyczerpująco,  mówi swobodnie, spójnie, 

logicznie, płynnie, wyraża własne sądy, uogólnienia, nawiązuje kontakt ze 

słuchaczami, potrafi zainteresować innych swoją wypowiedzią ustną. 

dobry Uczeń: popełnia drobne błędy w wypowiadaniu się samodzielnie, mówi na temat, 

poprawnie merytorycznie, precyzyjnie, podaje większość wymaganych 

wiadomości, wypowiedź jest uporządkowana. 

dostateczny Uczeń: wypowiada się samodzielnie; stara się uwzględniać zasady  poprawności 

językowej, stosuje poznane  słownictwo, stara się mówić płynnie, zapomina o 

wstępie lub zakończeniu, wypowiada się krótko, nie zawsze logicznie, prezentuje 

podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, wypowiedź cechuje  ubogie 

słownictwo, jest ogólnikowa i schematyczna. 

dopuszczający Uczeń: popełnia wiele błędów, wypowiedź na określony temat jest ogólnikowa, z 

pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na postawione pytania, uzupełniając 

wypowiedź, wypowiada się chaotycznie, odbiega od  tematu, nie kończy zdań, 

popełnia błędy zakłócające komunikację, stosuje potoczne słownictwo. 

niedostateczny Uczeń: nie zna podstawowych wiadomości  z omawianego zakresu materiału, 

popełnia bardzo dużo błędów językowych, ma ubogie słownictwo, mówi 

chaotycznie, niewyraźnie, nieprecyzyjnie lub odmawia odpowiedzi. 

 

c. prac domowych i klasowych typu ,,wypracowanie” (uczniowie otrzymują kryteria oceny poszczególnych form wypowiedzi 

przed redagowaniem pracy): 

Ocenie podlega zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, sposób prezentacji, znajomość danej formy 

wypowiedzi, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, bogactwo słownictwa, konstrukcja pracy i jej forma 

graficzna według przyjętych zasad: 

Lp.  Sposoby oceniania prac pisemnych 

 

Sposób punktowania  

1.  Treść- Uczeń pisze tekst zgodny z tematem, stosuje odpowiednią 

formę wypowiedzi. Pisze jasno, stosuje bogate słownictwo. W 

zależności od rodzaju formy wypowiedzi pisemnej rozwija treść pracy, 

wprowadza różne elementy opisu, dialogu itp. Styl dojrzały, 

indywidualny, słownictwo bogate, bogactwo środków językowych i 

wykorzystanie ich funkcji stylistycznych,  Pisze pracę z zachowaniem 

zasad redagowania danej formy wypowiedzi pisemnej. 

0–3 



2.  Styl- praca jest poprawna stylistycznie, STYL JEDNOLITY, ZGODNY Z 

TEMATEM I FORMĄ WYPOWIEDZI 

0–1 

  

3.  Język- pisze tekst poprawny pod względem językowym (dopuszczalne 

są trzy błędy językowe).  

0–1  

4.  Ortografia- pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym 

(dopuszcza się dwa błędy ortograficzne).  

0–1  

5.  Interpunkcja- pisze tekst poprawny pod względem interpunkcyjnym 

(dopuszczalne są trzy błędy interpunkcyjne).  

0–1  

6.  Kompozycja pracy- akapity, segmentacja tekstu, logiczność, 

estetyczny zapis. 

0–1  

 

Dłuższe wypowiedzi pisemne (wypracowania) - wymagania na poszczególne oceny 

OCENA 
TREŚĆ 

 
STYL  

POZIOM JĘZYKOWY 
(fleksja, leksyka, składnia, 

frazeologia, 
ortografia, interpunkcja) 

 
KOMPOZYCJA 

celujący 

zrozumienie tematu, 
oryginalne ujęcie, zgodność z 
tematem, wyczerpujące 
rozwinięcie, samodzielność 
myślenia, trafna interpretacja 

tok rozumowania 
przejrzysty,  praca jest 
poprawna 
stylistycznie, 
konsekwencja w 
narracji; właściwe 
zastosowanie danej  
formy  

styl dojrzały, indywidualny, 
słownictwo bogate, 
bezbłędna fleksja, bezbłędna 
i zróżnicowana składnia, 
poprawna interpunkcja, 
dopuszczalny jeden  błąd w 
trudnym wyrazie. 

trafny wybór 
formy, właściwa 
kompozycja, 
bez zarzutu, 
praca czytelna, 
akapity 
maksymalna 
liczba punktów 
za pracę 
pisemną, ale bez 
żadnych błędów  

bardzo dobry 

zgodność z tematem, 
rozwinięcie, twórcze  
spojrzenie  na  temat, 
znajomość wykorzystanych 
przykładów, samodzielne 
wnioskowanie i ocenianie 

praca logiczna, 
właściwe 
zastosowanie formy,  
spójność, 
konsekwencja w 
narracji 

bogate słownictwo, 
wypowiedź uporządkowana, 
precyzyjna, bezbłędna fleksja, 
zróżnicowana budowa 
wypowiedzeń, sporadyczne 
usterki składniowe, 
frazeologiczne, 
interpunkcyjne; dopuszczalne 
błędy według kryteriów 
 

kompozycja 
zgodna z formą 
wypowiedzi 
praca czytelna, 
uzasadnione 
stosowanie 
akapitów, 
dopuszczalne 
drobne usterki 
graficzne; liczba 
punktów za 
pracę 8-7 

dobry 

Zgodność z tematem i jego 
zrozumienie, praca  rozwinięta 
(w stopniu zadowalającym) , 
dopuszczalne nieliczne 
odstępstwa od tematu, dobra 
znajomość podawanych 
przykładów, podejmowanie 
próby samodzielnego 
wnioskowania i oceniania, 
dopuszczalne nieznaczne błędy 
rzeczowe 

poprawny dobór 
formy wypowiedzi, 
praca poprawna, ale 
nieco schematyczna, , 
zachowana tródziel- 
ność wypowiedzi, 
przestrzeganie zasad 
budowy danej formy 
wypowiedzi pisemnej;   
logiczny tok rozumo- 
wania, niekiedy 
dopuszczalne 
niespójności 

zasób słownictwa niezbyt 
wyszukany, właściwa 
stylistyka pracy; w miarę 
poprawne fleksja i składnia, 
drobne usterki językowe, 
niekiedy błędy ortograficzne i 
interpunkcyjne, składnia 
mało urozmaicona 

pismo czytelne, 
występują 
drobne  usterki 
graficzne, 
akapity 
zastosowane 
poprawnie, 
praca mało 
estetyczna 
 
liczba punktów 
za pracę 6 

dostateczny 
niepełne ujęcie tematu pracy, 
ubogie rozwinięcie pracy sądy 
odtwórcze, niekiedy błędy  w 

błędy logiczne, mało 
przejrzysty tok 
rozumowania, 

przeciętny zasób słownictwa, 
zdarzają się powtórzenia, 
użycie słów w 

Brak świadomej 
kompozycji, ale 
zachowane są 



interpretacji oraz rzeczowe 
  

zachwiane proporcje  
                            

nieodpowiednim znaczeniu, 
nieliczne błędy stylistyczne, 
brak rażących błędów 
językowych,  ortograficznych, 
interpunkcyjnych, 
schematyczna struktura zdań 

najważniejsze 
cechy  wybranej 
formy, 
rozchwiany 
margines, niska 
estetyka, brak 
akapitów  
liczba punktów 
za pracę 4-5 

dopuszczający 

bardzo mała część pracy 
realizuje temat, liczne 
odstępstwa od tematu, 
dygresje, powierzchowność 
realizacji, uboga treść, 
nieznajomość problemu, błędy 
rzeczowe oraz  w  interpretacji 
utworu, brak oceny, wniosków 

rozumowanie 
chaotyczne, brak 
spójności, błędy 
logiczne, sprzeczności, 
zachwiane proporcje 
między częściami 
pracy lub brak 
jednego elementu 
(np. zakończenia)   
 

język ubogi, monotonny, 
niefunkcjonalny, ubogie 
słownictwo,  brak spójności, 
liczne błędy fleksyjne, 
frazeologiczne, składniowe, 
ortograficzne i 
interpunkcyjne  

brak akapitów, 
pismo miejscami 
nieczytelne,  
 
liczba punktów 
za pracę 2-3 

niedostateczny 

całkowite niezrozumienie 
tematu, zupełna nieznajomość  
materiału rzeczowego, 
niezgodność z tematem, 
niewyczerpanie tematu nawet 
w połowie  

bezład, chaos, 
przypadkowość, brak 
jakiegokolwiek 
uporządkowania, 
niewłaściwy styl pracy  

język bardzo ubogi, styl 
nieporadny, poważne błędy 
składniowe, językowe, 
składnia języka mówionego 
rażące błędy ortograficzne, 
interpunkcyjne 

 Niewłaściwy 
wybór formy 
wypowiedzi, 
brak 
odpowiedniej 
kompozycji w 
danej formie 
wypowiedzi, 
pominiecie 
istotnych 
elementów; 
pismo 
nieczytelne, 
praca 
pokreślona;  
 
liczba punktów 
za pracę -1-0 

 

W przypadku uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysortografii nie bierze się pod uwagę 

poprawności z poziomu językowego- ortografii oraz interpunkcji. Pracę ocenia się za wartość merytoryczną, treść, styl, 

kompozycję. Uczeń, którego wypowiedź pisemna jest niesamodzielna, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

d. czytanie: 

 

Przy ocenianiu czytania stosuje się następujące wymagania: 

celujący Uczeń: odpowiednio interpretuje czytany tekst, czyta głośno, wyraźnie, płynnie, 

uwzględnia znaki  interpunkcyjne, ma właściwe tempo czytania, wydziela głosowo 

partie narratora i dialogi, odpowiednio intonuje. 

bardzo dobry czyta głośno, wyraźnie, płynnie, 

uwzględnia znaki  interpunkcyjne, 

ma właściwe tempo czytania, 

prawidłowo intonuje 

dobry popełnia drobne usterki w płynności czytania, uwzględnia znaki interpunkcyjne, 

ma właściwe tempo czytania 



dostateczny czyta cicho, popełnia błędy  w płynności czytania, wyrazy nowe są sylabizowane lub 

literowane. 

dopuszczający popełnia liczne błędy, ma zachwiane tempo i rytm czytania, często sylabizuje. 

niedostateczny sylabizuje, literuje, czyta bardzo wolno, 

popełnia bardzo dużo błędów 

 

e. recytacja poezji i fragmentów prozy 

W ciągu semestru uczeń jest przynajmniej raz oceniany z recytacji utworu poetyckiego lub prozy. Oceniając 

recytację, nauczyciel bierze pod uwagę zgodność z tekstem, płynność, odpowiednią interpretację utworu, 

intonację, dostosowanie tempa mówienia do treści oraz nastroju utworu.  

 

Przy ocenianiu recytacji stosuje się następujące wymagania: 

celujący Uczeń: bezbłędnie opanował pamięciowo tekst, wzorowo interpretuje utwór, 

wyraźnie przekazuje sens wygłaszanego tekstu, dostosowuje tempo recytacji i 

barwę głosu do treści oraz nastroju utworu, mówi głośno, płynnie poprawnie 

artykułuje głoski, zachowuje odpowiednią postawę. 

bardzo dobry Uczeń: bezbłędnie opanował pamięciowo tekst, wyraźnie przekazuje sens wygłaszanego  

tekstu, dostosowuje tempo recytacji i barwę głosu do treści oraz nastroju utworu,  

recytuje w odpowiednim tempie, mówi płynnie, poprawnie artykułuje głoski. 

dobry Uczeń: popełnia drobne usterki w wygłaszaniu  tekstu; oddaje sens utworu, recytuje 

głośno, wyraźnie, w odpowiednim tempie, poprawnie artykułuje głoski. 

dostateczny Uczeń: popełnia błędy, nie oddaje sensu wygłaszanego tekstu,  mówi cicho. 

dopuszczający Uczeń popełnia liczne błędy, wygłaszając tekst, ma nieodpowiednie tempo  recytacji, 

recytuje niewyraźnie. 

niedostateczny Uczeń nie opanował pamięciowo tekstu lub nie podejmuje próby wygłoszenia tekstu z 

pamięci. 

 

f. praca w grupach  

Na lekcjach nauczyciel stosuje pracę w grupach, która polega na rozwiązaniu przez grupę jakiegoś problemu lub opracowaniu 

zagadnienia. 

 

Przy ocenianiu pracy w grupach stosuje się następujące wymagania: 

celujący Uczeń: stosuje zasady pracy w grupie, z zaangażowaniem wykonuje powierzone 

mu zadania, potrafi zmotywować innych do pracy, jeśli jej nie wykonują, ma 

ciekawe, kreatywne  pomysły, słucha innych, potrafi współpracować, docenia 

pracę innych, szanuje pomysły innych; przynosi potrzebne materiały, opracowuje 

zagadnienia, potrafi dzielić się praca z innymi;  

bardzo dobry Uczeń: stosuje zasady pracy w grupie, jest zaangażowany w  zadaną pracę, wywiązuje się 

z powierzonych funkcji, ma pomysły, jego uwagi mają na celu wspieranie pracy innych, 

docenia wkład wnoszony przez innych, zachęca do dobrej komunikacji w grupie, słucha 



innych,  ma szacunek dla innych pomysłów i ich autorów; przynosi potrzebne materiały, 

opracowuje zagadnienia, potrafi dzielić się praca z innymi. 

dobry Uczeń: stosuje zasady pracy w grupie, wykonuje zadaną pracę, koncentruje się na 

wyznaczonym zadaniu, jest przygotowany, ma potrzebne materiały  słucha innych, 

zachęca do dobrej współpracy, szuka potrzebnych informacji, opracowuje wspólnie z 

kolegami zagadnienia. 

dostateczny Uczeń: stara się wykonywać zadaną pracę,  

czasami odrywa się od zadanej pracy, 

czasami nie słucha pomysłów innych lub niezbyt często wnosi swój wkład, ale uważnie 

słucha, wykonuje wyznaczone zadania, nie obraża innych członków grupy, czasami nie 

okazuje szacunku innym członkom grupy. 

dopuszczający Uczeń: nie wykonuje zadanej pracy, dyskutuje na tematy niezwiązane z pracą, 

nie słucha pomysłów innych, 

na czas wykonuje jedynie małą część wyznaczonej pracy, nie okazuje  szacunku innym 

członkom grupy. 

niedostateczny Uczeń: nie pracuje w grupie, odmawia wykonywania pracy zespołowej, przeszkadza w 

pracy innych członków grupy, zajmuje się innymi sprawami, nie wywiązuje się z 

powierzonego zadania, 

nie przynosi potrzebnych materiałów, 

g. projekt ocenia się według:  

• zawartości merytorycznej projektu, 

• pomysłowości, kreatywności przedstawionego zagadnienia  

• estetyki pracy , 

• umiejętności i sposobu przekazania wiedzy, 

• umiejętności współpracy w grupie. 

Zadania dodatkowe obejmują: 

- udział w konkursach, 

- samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych i materiałów źródłowych, 

- czytanie i prezentację utworów literackich spoza kanonu lektur obowiązkowych,  wykonywanie ćwiczeń, zadań nietypowych, 

owyższym stopniu trudności, 

- tworzenie prac pisemnych z wykorzystaniem różnych form wypowiedzi. 

Zasady przeliczania punktów na oceny: 

0 – 30% możliwych do osiągnięcia punktów – ndst. 

31 – 50% pkt. – dp. 

51 – 75% pkt. – dst. 

76 – 89% pkt. – db 

90 – 98 pkt. – bdb.  99 - 100% pkt. +/lub zadanie dodatkowe – cel.   

V  OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMII I ORZECZENIAMI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 



W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie i opinię o dysleksji, dysortografii , dysgrafii itd. ocenianie uwzględnia zalecenia 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, bierze się  jednak także pod uwagę kryteria egzaminacyjne stosowane przy ocenianiu 

prac uczniów ze stwierdzoną dysleksją. 

 

Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wynikają z: 

-  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

-   orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

-   opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub  

innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego 

dostosowania. 

 

Sposoby  i zasady dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 

• Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

Uwzględnia ono zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu PPP oraz zaangażowanie ucznia i postępy w nauce.  

• W przypadku prac uczeń może otrzymać inną wersję testu, sprawdzianu, kartkówki lub na sprawdzianie nauczyciel 

zaznaczy uczniowi zadania do wykonania.  

• Ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się obowiązują na lekcjach j. polskiego wymagania i kryteria ocen 

określone w wymaganiach edukacyjnych dla wszystkich uczniów. 

2. Zasady oceniania ucznia posiadającego opinię z PPP: 

a) ograniczenie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia; 

b) wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie pisania: 

c) wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rozłożenie na mniejsze części; 

d) możliwość odczytania przez nauczyciela na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko w formie pisemnej, 

e) branie pod uwagę wyłącznie poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia ( dotyczy uczniów z dysortografią) 

f) podczas odpowiedzi ustnych - zadawanie większej liczby prostych pytań, zamiast jednego złożonego, 

g) wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadania lub zmniejszenie liczby zadań, 

h) w przypadku uczniów z dysgrafią umożliwienie odrabiania zadań domowych w wersji komputerowej, 

i) uczeń może pisać drukowanymi literami, 

j) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel indywidualnie dostosowuje 

wymagania 

k) uczniowie mający orzeczenie mogą zaliczać kartkówki i sprawdziany ustnie (decyzja nauczyciela) w wyznaczonym terminie.  

 

Uwzględnia się indywidualne możliwości edukacyjne każdego ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy, systematyczność oraz 

informacje zawarte w opinii przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 

 


