PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
WYMAGANIA NA OCENĘ

1. Ocena celująca:
Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza program danej klasy. Jego wypowiedzi ustne
i pisemne są oryginalne, wyczerpujące i bezbłędne. Dużo czyta, posiada bogate słownictwo
i rozległą wiedzę humanistyczną. Aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje dodatkowe
prace ( np. redaguje gazetkę klasową lub szkolną, pomaga uczniom z trudnościami w nauce
w ramach pomocy koleżeńskiej), pięknie recytuje. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia
i zainteresowania, bierze udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i odnosi sukcesy.

2. Ocena bardzo dobra:
Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony podstawą programową
i programem nauczania. Czyta wszystkie lektury. Jego wypowiedzi ustne i pisemne
są ciekawe, wyczerpujące i bezbłędne pod względem stylistyczno – językowym,
ortograficznym i merytorycznym. Aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna przewidziane przez
program formy wypowiedzi, terminy literackie i językowe, potrafi je samodzielnie stosować
w praktyce, tworzy uogólnienia i analogie. Ładnie recytuje, starannie prowadzi zeszyt, osiąga
ze sprawdzianów, testów i dyktand min. 91 % punktów.

3. Ocena dobra:
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową
Oraz wybrane elementy zawarte w programie nauczania. Czyta wszystkie lektury.
W miarę aktywnie uczestniczy w lekcjach. Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy
literackie, językowe i prawie bezbłędnie stosuje je w praktyce. Potrafi wypowiadać się ustnie
i pisemnie, choć zdarza mu się popełniać nieliczne błędy ortograficzne i stylistyczno –
językowe. Ładnie recytuje, jego zeszyt jest prowadzony starannie. Ze sprawdzianów, testów
i dyktand osiąga min. 75 % punktów.

4. Ocena dostateczna:
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej.
Czyta lektury obowiązkowe. Podejmuje próby aktywnego uczestnictwa w lekcjach.
Zna wymagane formy wypowiedzi, terminy literackie, językowe, lecz ma problemy
z zastosowaniem ich w praktyce. Popełnia błędy ortograficzne mimo znajomości zasad.
Potrafi wypowiadać się pisemnie i ustnie, ale jego wypowiedzi są krótkie, ubogie pod
względem słownictwa. Często popełnia błędy stylistyczno – językowe. Recytuje teksty
z pamięci, prowadzi zeszyt przedmiotowy. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga
min. 51 % punktów.

5. Ocena dopuszczająca:
Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu
trudności wynikające z podstawy programowej. Jego technika czytania
pozwala na zrozumienie tekstu. Udziela odpowiedzi przy pomocy pytań pomocniczych
nauczyciela. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące lektur obowiązkowych (tematyka,
bohaterowie). W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy stylistyczne, językowe,
logiczne, ale nie przekreślają one wartości tych wypowiedzi oraz wysiłku, jaki uczeń
wkłada. Popełnia błędy ortograficzne, mimo znajomości podstawowych zasad. Prowadzi
zeszyt, odrabia proste zadania domowe, potrafi słuchać, podejmuje próbę recytacji tekstu
z pamięci. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga min. 31 % punktów.

6. Ocena niedostateczna:
Uczeń nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu
trudności wynikającego z podstawy programowej. Jego technika czytania
nie pozwala na zrozumienie tematyki tekstu. Nie udziela odpowiedzi nawet przy pomocy
pytań pomocniczych nauczyciela. Nie zna podstawowych zagadnień dotyczących lektur
obowiązkowych (tematyka, bohaterowie). W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia
błędy stylistyczne, językowe, logiczne, które obniżają ich wartość oraz wysiłek jaki uczeń
wkłada. Popełnia błędy ortograficzne, nie zna podstawowych zasad. Prowadzi zeszyt
fragmentarycznie, nie na bieżąco lub nie prowadzi go wcale, nie odrabia nawet prostych
zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych. Nie recytuje
tekstów z pamięci. Ze sprawdzianów, testów i dyktand osiąga mniej niż 31 % punktów.

