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Ocena celująca
- Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
- Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy.
- Wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia.
- Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i
kulturalnej rzeczywistości.
- Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach z języka polskiego.
- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach.
- Tworzy bezbłędne prace pisemne.

Ocena bardzo dobra
- Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania klasy
ósmej.
- Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym,
logicznym i rzeczowym.
- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory liryczne, epickie i dramatyczne
przewidziane programem nauczania.
- Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie.
- Posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzianych programem nauczania.
- Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, reguł gramatycznych i
ortograficznych.
- Formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tekstów.
- Pisze rozprawki na tematy dotyczące życia ucznia i odnoszące się do problemów przedstawionych
w lekturach.
- W opowiadaniach twórczych i odtwórczych stosuje słownictwo oceniające i wykorzystuje
różnorodne konstrukcje zdaniowe oraz urozmaica wypowiedzi dialogami.
- Doskonale opanował zasady ortografii i interpunkcji.
- Biegle klasyfikuje części mowy.
- Wskazuje błędnie sformułowane zdania, potrafi nazwać rodzaj błędu i poprawić go.

Ocena dobra
- Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz elementy
wybrane z programu nauczania klasy ósmej.
- Zna treść wymaganych programem lektur.
- Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie.
- Dokonuje interpretacji tekstu poetyckiego, wskazuje i nazywa środki poetyckie.
- Opanował poprawne stosowanie wszystkich form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie, opis,
streszczenie, charakterystyka, rozprawka).
- Posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy.
- W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

Ocena dostateczna

- Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie
umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się.
- Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym.
- Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim.
- W miarę poprawnie pisze opowiadanie, list, charakterystykę.
- Wyodrębnia elementy budowy wiersza (strofa, wers), wskazuje rymy i podstawowe środki
stylistyczne.
- Umie korzystać z encyklopedii.
- Rozróżnia podstawowe części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik).
- Zna zasady stosowania wielkich liter.
- Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi przedstawić treść omawianych lektur.

Ocena dopuszczająca
- Uczeń samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania
przewidziane programem nauczania klasy ósmej.
- Rozumie czytany i analizowany na lekcji tekst.
- Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy.
- Odróżnia zdania od innych wypowiedzeń.
- Popełniane błędy nie eliminują całkowicie napisanej przez ucznia pracy.

Ocena niedostateczna
- Uczeń nie opanował najbardziej elementarnych wiadomości przewidzianych programem
nauczania klasy ósmej.
- Popełnia rażące błędy ortograficzne.
- Nie przeczytał lektur.
- Nie rozumie tematyki przeczytanych utworów.
- Nawet z pomocą 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 50% 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).

Uczniowie posiadający orzeczenia i opinie PPP są oceniani zgodnie z
indywidualnymi zaleceniami.

