
Kryteria oceniania 

z języka polskiego 

w roku szkolnym 2020/2021 
  

klasy: 6 

nauczyciel: Bożena Karasińska  

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

- posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza materiał programowy, 

- charakteryzuje się literacką samodzielnością i innowacyjnością, 

- bierze udział w różnych konkursach polonistycznych i osiąga w nich sukcesy, 

- nieustannie pogłębia swoją wiedzę, 

- tworzy bezbłędne prace pisemne, stosując różne formy wypowiedzi, 

- wypowiada się swobodnie, korzystając z przykładów literatury, którą samodzielnie czyta. 

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował wszystkie wiadomości przewidziane programem nauczania, 

- potrafi samodzielnie analizować ujęte w programie nauczania teksty kultury, 

- podejmuje z sukcesem próby interpretacji utworów literackich, 

- posiada bogate słownictwo, 

- stosuje poprawnie w wypowiedziach ustnych i pisemnych zasady gramatyczne i ortograficzne, 

- tworzy prace literackie posiadające najwyżej drobne błędy, 

- wykonuje dodatkowe prace (dla chętnych). 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, 

- opanował (z niewielkimi lukami) materiał nauczania, 

- jest aktywny na lekcjach, 

- w swoich pracach popełnia niewiele błędów językowych i ortograficznych, 

- zawsze odrabia prace domowe, 

- ogólnie orientuje się w całości materiału nauczania, 

- przeczytał wszystkie lektury. 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował wiadomości niezbędne do ogólnego zrozumienia omawianych na lekcji zagadnień, 

- samodzielnie wykonuje zadania o ograniczonym stopniu trudności, 

- wypowiada się (krótko i zwięźle) na podany temat, 

- zna ogólną problematykę omawianych lektur, 

- w pracach literackich popełnia liczne błędy, ale pisze na temat, 

- nie zawsze poprawnie odrabia zadania domowe. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 



- opanował najbardziej podstawowe wiadomości, 

- posiada wiedzę fragmentaryczną, dotyczącą najważniejszych pojęć, 

- nie umie samodzielnie interpretować utworów literackich, 

- pisze prace zawierające bardzo liczne błędy stylistyczne i gramatyczno – ortograficzne. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie opanował nawet najbardziej podstawowych wiadomości, 

- nie odrabia prac domowych, 

- nie wykazuje chęci jakiejkolwiek pracy na lekcji, 

- nie przeczytał obowiązkowych lektur, 

- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu 

   trudności. 

 

 

 

 

     Uwagi końcowe: 

  

1. Uczeń przynosi na każdą lekcję zeszyt i odpowiednio podręcznik lub tekst omawianej lektury. 

 

2. Każdy uczeń jest obowiązany czytać w całości przewidziane programem nauczania lektury 

    szkolne. 

 

3. Jako sposób sprawdzania wiedzy stosuje się: 

    odpowiedź ustną, 

    pracę własną ucznia na lekcji, 

    sprawdzian pisemny, 

    kartkówkę z bieżącego materiału, 

    wypracowanie klasowe, 

    aktywność na zajęciach. 

 

4. Wszystkie prace pisemne są oceniane w terminie do dwóch tygodni od ich napisania. Uczeń ma 

    obowiązek wnikliwie przejrzeć oceniony sprawdzian, aby w przyszłości nie powielać swoich  

    błędów. 

 

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego. Ocena z poprawy nie 

    powoduje likwidacji oceny pierwotnej.  

 

6. Poprawie nie podlegają oceny z kartkówek. 

 

7. Uczeń ma obowiązek napisać co najmniej jedno wypracowanie w semestrze (jeśli nie jest obecny 

    w czasie pisania wypracowań, nauczyciel wyznacza termin i zakres lektur, z których uczeń pisze 

    pracę indywidualnie). 

 

8. Kartkówki nie są przez nauczyciela zapowiadane. 

 

9. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze (zawsze na początku 

    lekcji). „Niewykorzystane” nieprzygotowania nie przechodzą na semestr następny. 

 

10. Brak podręcznika może skutkować oceną niedostateczną, jeśli na danej lekcji uczniowie pracują 



      z podręcznikiem na oceny. 

 

11. Udział w konkursie polonistycznym, z którego uczeń uzyskuje co najmniej 30% poprawnych 

      odpowiedzi podwyższa ocenę semestralną o pół stopnia. 

 

12. Ocena semestralna i końcoworoczna jest wystawiana z uwzględnieniem średniej ocen 

      cząstkowych w następujący sposób: 5,51 – 6,00 celujący 

                                                                 4,51 – 5,50 bardzo dobry 

                                                                 3,51 – 4,50 dobry 

                                                                 2,51 – 3,50 dostateczny 

                                                                 1,51 – 2,50 dopuszczający 

                                                                 1,00 – 1,50 niedostateczny 

 

13. Przewidywana ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna może podlegać poprawie (zakres 

   materiału odpowiednio z całego semestru lub całego roku szkolnego) w formie wyłącznie pisemnej 

i w terminie uzgodnionym z nauczycielem (co najmniej na 7 dni przed klasyfikacją). 

 

14. Najwyższa waga ocen z przedmiotu wynosi 5 i obejmuje wypracowania klasowe i sprawdziany 

      gramatyczne. Zadania domowe zawsze mają wagę 1. 

 

15. Jeśli uczeń odmówi pisania sprawdzianu, kartkówki lub wypracowania, otrzymuje ocenę 

      niedostateczną (dotyczy również uczniów, którzy nie oddadzą kartki lub wyjdą z klasy  

      przed rozpoczęciem pracy lub w jej trakcie).         

                                                                             

16. W przypadku przejścia szkoły na edukację zdalną uczeń jest zobowiązany do samodzielnego                       

wykonywania zadanych prac i odsyłania w wyznaczonym terminie zadań domowych (nieodesłanie 

zadania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej za wskazaną pracę). 

 

 

 

 

 

 

 


