KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019

1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z:
odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów (literacko-gramatycznych,
ortograficznych), testów z lektur, kartkówek, dyktand, prac domowych, prac dodatkowych
(referat, projekt, prezentacja multimedialna, udział w akademii lub konkursie itp.), recytacji,
pracy na lekcji.
2. W ciągu półrocza uczniowie wykonują samodzielne prace pisemne, które podlegają
wybiórczej ocenie przez nauczyciela. Oceny niedostateczne z dłuższych prac pisemnych
uczniowie poprawiają wg wskazówek nauczyciela do tygodnia od czasu oddania pracy.
Za pracę będącą plagiatem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości
poprawienia.
3. Obowiązkiem uczniów jest systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu
przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń, które podlegają wybiórczej ocenie przez nauczyciela.
4. Praca uczniów na lekcji podlega ocenie zgodnie z następującymi ustaleniami:
- w zależności od stopnia zaangażowania, uczeń może uzyskać ocenę lub plus albo minus
- 5 plusów równa się jednej ocenie bardzo dobrej
- 5 minusów równa się ocenie niedostatecznej
5. Krótkie odpowiedzi ustne oceniane są plusem lub minusem:
++++ ocena bdb
+++- ocena db
++-- ocena dst
+--- ocena ndst
6. Brak przygotowania do lekcji lub brak zadania domowego (łącznie trzy razy w ciągu
semestru) uczeń może zgłosić na początku lekcji i nie ma to wpływu na ocenę semestralną.
Każdy kolejny brak będzie równoznaczny z oceną niedostateczną. Niewykorzystane
w I półroczu np i bz uczeń ma prawo wykorzystać w II półroczu.
7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub inną, którą otrzymał z: pracy klasowej,
sprawdzianu, dyktanda, testu, odpowiedzi ustnej, w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Nie ma
możliwości poprawy oceny w późniejszym terminie. O formie poprawy (ustna czy pisemna)
decyduje nauczyciel. Termin poprawy może ulec skróceniu pod koniec półrocza, ze względu
na zbliżającą się klasyfikację.
8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia na sprawdzianie lub dyktandzie, pisze
on lub odpowiada z tego zakresu materiału w terminie nie dłuższym, niż dwa tygodnie od
powrotu do szkoły. Nieuzupełnienie oceny w terminie jest równoznaczne z oceną
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niedostateczną.
9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie wcześniej
zapowiedzianym, otrzymuje on ocenę niedostateczną.
10. W trakcie oceniania nauczyciel uwzględnia zalecenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej, dotyczące przebadanych uczniów.
11. Uczeń przyłapany podczas zajęć na korzystaniu z telefonu komórkowego lub innych
niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną za wykonywane zadanie.

KRYTERIA OCENY DYKTANDA
Bezbłędne – celujący
1. bł. I – bdb
2. bł. I – db
3. bł. I – dst
4. bł. I – dop
5. bł. I – ndst

W zależności od rodzaju dyktanda nauczyciel może dostosować kryteria oceniania do formy
i zakresu sprawdzanych wiadomości.

Podział błędów ortograficznych:
- zasadnicze (ort. I): pisownia małą / wielką literą, pisownia łączna / rozdzielna partykuły nie z
czasownikami, pisownia wyrazów z trudnościami ortograficznymi rz, ż, ó, u, ch, h
- drugorzędne (ort. II): pozostałe błędy ortograficzne
1 bł. ort. I = 3 bł. ort. II lub 3 bł. int.

W klasach czwartych i piątych w czasie dyktanda jest możliwość korzystania ze słownika
ortograficznego. W klasie szóstej, siódmej i ósmej w czasie dyktanda nie można korzystać
ze słownika ortograficznego.
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KRYTERIA OCENY DŁUŻSZYCH WYPOWIEDZI PISEMNYCH

Temat
0-6p.

W kl. IV-VI dłuższe wypowiedzi pisemne oceniane są wg poniższych kryteriów:
Kompozycja i akapity
0-2p.
2p

praca
ma
trójdzielną
kompozycję;

zachowane
są
właściwe
proporcje między:
wstępem,
rozwinięciem
i zakończeniem,

akapity
zostały prawidłowo
zastosowane
1p.

praca
ma
trójdzielną
kompozycję,
ale
zaburzone
są
proporcje
między
wstępem,
rozwinięciem
i
zakończeniem i/lub
nie
zawsze
prawidłowo
zastosowane zostały
akapity.
0p.

brak
trójdzielnej
kompozycji

brak
akapitów

Język
0-3p.
dopuszczalnych
5bł. językowych
2p. – 6 bł. jęz.
1p. – 7 bł. jęz.
0p. – 8 lub więcej
bł. jęz.
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Styl
0-2p.
2p.
styl
dopasowany
do
formy
wypowiedzi
1p.
styl
w większości
dopasowany
do
formy
wypowiedzi
0p.
styl
niedopasow.
do
formy
wypowiedzi

Ortografia
0-2p.
2p.
0-2 bł. ort. I
1p.
3 bł. ort. I
0p.

Interpunkcja
0-1 p.
1p.
0-5bł. int.
0p.
6 lub więcej
bł. int.

Jeżeli praca oceniona zostanie na 0p. za temat, to we wszystkich pozostałych kryteriach
przyznaje się 0p.

W kl. VII i VIII dłuższe wypowiedzi pisemne o charakterze twórczym (np. opowiadanie
twórcze) lub argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie) oceniane są wg
kryteriów podanych przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną).
Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi pisemnych (wg CKE)
Realizacja Elementy
tematu
retoryczne
/twórcze
0-2p.
0-5p.

Kompetencje Kompozycja Styl
literacki i
kulturowe
0-2p.
0-2p.
02p.

Język Ortografia Interpunkcja

0-4p. 0-2p.

0-1p.

 Aby praca została oceniona we wszystkich kategoriach, musi liczyć minimum 200
słów. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej, podlega ocenie wyłącznie w
następujących kategoriach: realizacja tematu, elementy retoryczne, kompetencje
literackie i kulturowe. W pozostałych kategoriach przyznaje się 0p.
 Jeżeli za realizację tematu przyznano 0p., to we wszystkich pozostałych kategoriach
praca oceniona zostanie na 0p.
 Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, we wszystkich kategoriach zostanie
oceniona na 0p.
 Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się to treści lektury obowiązkowej
wskazanej w poleceniu, należy całą pracę ocenić na 0p.
 Jeżeli wypowiedź nie zawiera rozwinięcia, należy w całości ocenić ją na 0p.
 Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, zostanie oceniona na 0p.
 W ocenie poprawności językowej nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych
w wypowiedziach uczniów, którym przyznano takie dostosowanie warunków
przeprowadzania egzaminu.

SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW ZE SPRAWDZIANÓW, TESTÓW, PRAC KLASOWYCH
ndst – 0% -30%
dop – 31% - 49%
dst – 50% - 74%
db – 75% - 89%
bdb – 90% - 99 %
cel – 100%
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KRYTERIA OCENY KOŃCOWOROCZNEJ I SEMESTRALNEJ
Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej będzie brana pod uwagę średnia ważona ocen
cząstkowych. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia
w II półroczu oraz oceny za I półrocze liczonej w II półroczu jako ocena cząstkowa z wagą 4.
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
od 5,61 – celująca
od 4,61 do 5,60 – bardzo dobra
od 3,61 do 4,60– dobra
od 2,61 do 3,60– dostateczna
od 1,61 do 2,60 – dopuszczająca
do 1,60 – niedostateczna
W uzasadnionych przypadkach poza średnią ważoną nauczyciel bierze pod uwagę również
zaangażowanie ucznia, jego starania i wkład pracy, obowiązkowość, sumienność itp.

WAGI OCEN :
 Prace klasowe, sprawdziany, testy godzinne lub dwugodzinne – 3.
 Sprawdziany czytania ze zrozumieniem (np. lektur lub innych tekstów) - 3
 Sukcesy w konkursach na szczeblu:
- miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym - 3,
- szkolnym - 1.
 Niezależnie od szczebla konkursu – sukcesy za prace konkursowe wykonane w domu
mają wagę -1, sukcesy zdobyte bezpośrednio w czasie konkursu na szczeblu wyższym
niż szkolny – wagę 3.
 Sprawdziany (20-30 min.), dyktanda, dłuższe odpowiedzi ustne – 2.
 Praca domowa, praca zespołowa, aktywność, praca na lekcji, praca dodatkowa,
krótkie odpowiedzi ustne, recytacja, inscenizacja, udział w akademii - 1.
(W przypadku zadania domowego lub dodatkowego nauczyciel może zmienić wagę
na wyższą, jeżeli zadając pracę uczniom, poinformuje ich o tym.)
 Ocena za I półrocze – 4.
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