
Wymagania edukacyjne
z języka polskiego 

na I semestr
r. szkolnego 2021/2022 – założenia ogólne



Sochaczew, 1 września 2021
I   Dokumenty określające założenia ogólne wymagań edukacyjnych z języka
   polskiego  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej;

● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

● J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska:
            Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej                    
            w klasach IV-VIII 

● Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Sochaczewie.

.
II  Zasady założeń ogólnych „Wymagań edukacyjnych z języka polskiego”

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka
    polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.  

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji,
    powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego
    rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres  
    materiału przewidzianego do kontroli.
    Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z obniżeniem
    oceny o stopień.

4. Uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań z odpowiedzi i 3 braków pracy domowej
     Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na  
    ocenę.
5. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
    które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna. 

6. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w terminie. Ich brak



    nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin.  W przypadku ponownego
    niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony
    nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub
    usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
    Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).

9. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów.
10. Uczeń ma możliwość  poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub
      w  terminie uzgodnionym z nauczycielem.     Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz.
      Ocena z poprawy jest obowiązująca, o ile nie jest ona niższa od pierwotnie uzyskanej.
       Do dziennika wpisujemy obie oceny, ale przy wystawieniu oceny półrocznej
      brana jest pod uwagę ocena wyższa. 

III  Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają: 
● sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego działu, testy,

kartkówki, dyktanda); 
● praca ucznia na lekcji (praca bieżąca, praca w grupie); 
● samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 
● wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; 
● wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie

tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 
● recytacja z pamięci (wiersz i proza); 
● czytanie; 
● zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

IV  Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

● Odpytywanie bieżące. 
● Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 
● Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi - minimum 1  w semestrze. 
● Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału. 
● Dyktanda – wg potrzeb.
● Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
● Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.

V   Skala ocen 

● Sprawdzając osiągnięcia uczniów  stosuje się skalę ocen od 1 do 6 . 
● W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach

cząstkowych plusy (+) i minusy (-). 



● Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
● Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąca praca ucznia na lekcji i praca

dodatkowa. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
● Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych

aktualnie zagadnień. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus. 
Za 5 minusów – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

VI   Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy pisemne

0 – 29% - niedostateczny
30 - 49% - dopuszczający
50 – 74% - dostateczny
75 – 89% - dobry
90 – 95% - bardzo dobry
96% - 100% - celujący

      W przypadku oceny wszystkich prac z języka polskiego brana jest również pod uwagę
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Ocena wypowiedzi ucznia w ramach tej kategorii,
dokonywana jest w oparciu o  kryteria oceniania zadań egzaminu ósmoklasisty, z
uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.    

       Zasady oceniania dyktand
      0 błędów – celujący
      1 – 2 błędy – bardzo dobry
      3 – 4 błędy – dobry
      5 – 6 błędów – dostateczny
      7 – 8 błędów – dopuszczający
      9 i więcej błędów – niedostateczny

3  błędy interpunkcyjne = jeden błąd ortograficzny.
4   usterki = 1 błąd ortograficzny.

VII  Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku Uonet+,  w zeszycie
przedmiotowym 

2.  Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• praca w klasie (praca bieżąca, praca w grupach, itp.)
• prace klasowe (testy, dyktanda, prace pisemne, itp.)
• prace domowe
• nieprzygotowania

VIII  Informowanie o ocenach 

          1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.
          2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
          3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
          4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia  



            sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację oceniania  
            ucznia. 
        5. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca
            danego  roku szkolnego.
        6. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka na bieżącą za pomocą dziennika
            elektronicznego Uonet +, w czasie spotkań z wychowawcą i  podczas konsultacji
            z nauczycielami przedmiotu. 
        7. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów)
            o osiągnięciach ich dzieci: 
            a) wpis w dzienniku Uonet+
            b) spotkania w czasie tzw. "Dni Otwartych" zgodnie z przyjętym kalendarzem na dany
                rok szkolny;
            c) zebranie z rodzicami;
          8. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych
ocenach  semestralnych. Ocena jest wpisana w dzienniku Uonet+.
    9. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
     10. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego
          stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych
          indywidualnych spotkań z nauczycielem.



Wymagania edukacyjne
z języka polskiego 

na II semestr
r. szkolnego 2021/2022 – założenia ogólne

Sochaczew, 1 września 2021



I   Dokumenty określające założenia ogólne wymagań edukacyjnych z języka
   polskiego  

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej;

● Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

● J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska:
            Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej                    
            w klasach IV-VIII 

● Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Sochaczewie.

.
II  Zasady założeń ogólnych „Wymagań edukacyjnych z języka polskiego”

1. Nauczyciel na początku II semestru szkolnego informuje uczniów o zakresie
wymagań                          
     z języka  polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji,
    powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego
    rodzaju testy - zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres  
    materiału przewidzianego do kontroli.
    Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z obniżeniem
    oceny o stopień.

4. Uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań z odpowiedzi i 3 braków pracy domowej
     Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić wiedzę ucznia na  
    ocenę.
5. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,
    które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez rodzica/opiekuna. 

6. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w terminie. Ich brak



    nauczyciel odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin.  W przypadku ponownego
    niedotrzymaniu terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony
    nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub
    usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
    Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji).

9. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianów.
10. Uczeń ma możliwość  poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu dwóch tygodni lub
      w  terminie uzgodnionym z nauczycielem.     Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz.
      Ocena z poprawy jest obowiązująca, o ile nie jest ona niższa od pierwotnie uzyskanej.
       Do dziennika wpisujemy obie oceny, ale przy wystawieniu oceny końcoworocznej  
brana                       
       jest pod uwagę ocena wyższa. 

III  Co podlega ocenie na języku polskim?

Ocenie podlegają: 
● sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego działu, testy,

kartkówki, dyktanda); 
● praca ucznia na lekcji (praca bieżąca, praca w grupie); 
● samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 
● wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; 
● wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie

tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 
● recytacja z pamięci (wiersz i proza); 
● czytanie; 
● zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność).

IV  Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów

● Odpytywanie bieżące. 
● Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 
● Prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi - minimum 1  w semestrze. 
● Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału. 
● Dyktanda – wg potrzeb.
● Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela.
● Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - przynajmniej raz w semestrze.

V   Skala ocen 

● Sprawdzając osiągnięcia uczniów  stosuje się skalę ocen od 1 do 6 . 



● W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach
cząstkowych plusy (+) i minusy (-). 

● Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-).
● Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąca praca ucznia na lekcji i praca

dodatkowa. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5).
● Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu omawianych

aktualnie zagadnień. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi uczeń otrzymuje minus. 
Za 5 minusów – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

VI   Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne formy pisemne

0 – 29% - niedostateczny
30 - 49% - dopuszczający
50 – 74% - dostateczny
75 – 89% - dobry
90 – 95% - bardzo dobry
96% - 100% - celujący

      W przypadku oceny wszystkich prac z języka polskiego brana jest również pod uwagę
poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Ocena wypowiedzi ucznia w ramach tej kategorii,
dokonywana jest w oparciu o  kryteria oceniania zadań egzaminu ósmoklasisty, z
uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.    

       Zasady oceniania dyktand
      0 błędów – celujący
      1 – 2 błędy – bardzo dobry
      3 – 4 błędy – dobry
      5 – 6 błędów – dostateczny
      7 – 8 błędów – dopuszczający
      9 i więcej błędów – niedostateczny

3  błędy interpunkcyjne = jeden błąd ortograficzny.
4   usterki = 1 błąd ortograficzny.

VII  Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

0. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku Uonet+,  w zeszycie
przedmiotowym 
0.  Oceny wpisywane w następujących rubrykach:
• praca w klasie (praca bieżąca, praca w grupach, itp.)
• prace klasowe (testy, dyktanda, prace pisemne, itp.)
• prace domowe
• nieprzygotowania

VIII  Informowanie o ocenach 

          1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.



          2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów.
          3. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.
          4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel udostępnia  
            sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację oceniania  
            ucznia. 
        5. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca
            danego  roku szkolnego.
        6. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka na bieżącą za pomocą dziennika
            elektronicznego Uonet +, w czasie spotkań z wychowawcą i  podczas konsultacji
            z nauczycielami przedmiotu. 
        7. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów)
            o osiągnięciach ich dzieci: 
            a) wpis w dzienniku Uonet+
            b) spotkania w czasie tzw. "Dni Otwartych" zgodnie z przyjętym kalendarzem na dany
                rok szkolny;
            c) zebranie z rodzicami;
      8. O przewidywanej ocenie rocznej uczeń informowany jest na dwa tygodnie
przed                      
           zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym z wykorzystaniem wpisu 
          w dzienniku elektronicznym Uonet +.
      9. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny  z obowiązkowych
            zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły  rozdział 7§61.
    10. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są  na miesiąc
          przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Wychowawca powiadamia o tym rodziców
          ucznia, poprzez wiadomość za pomocą dziennika elektronicznego.    
     11. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o rzeczywistych ocenach 
          rocznych. Ocena jest wpisana w dzienniku Uonet+.
    12. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.
     13. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego
          stosunku do przedmiotu - rodzice będą informowani podczas organizowanych
          indywidualnych spotkań z nauczycielem.


