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Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VII AM szkoły podstawowej na rok 
szkolny 2019/2020 

● Ocenia się wiedzę i umiejętności uczniów na poziomach: czytania, pisania, mówienia, 
słuchania oraz odbioru tekstów literatury  
i kultury. 

● Formy wchodzące w zakres oceniania: krótkie odpowiedzi ustne, dłuższe wypowiedzi ustne, 
kartkówki, sprawdziany i prace klasowe, prace domowe, dłuższe formy pisemne, formy          
z pogranicza literatury i innych sztuk, uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do lekcji, udział  
w konkursach, itd., prace dodatkowe (np. referaty), inne – dyktanda, recytacje. Dodatkowo 
nauczyciel ocenia stosunek ucznia do przedmiotu! 

● Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny (od celującej po niedostateczną) znajdują się do 
wglądu u dyrektora szkoły. 

Obowiązujące zasady: 

● Ocena jest zindywidualizowana, uwzględnia możliwości ucznia. 

● Waga poszczególnych ocen jest zróżnicowana(niektóre są ważniejsze, inne mniej) – przy 
ustaleniu oceny rocznej lub śródrocznej nie oblicza się średniej, ocena jest wynikiem 
indywidualnej pracy ucznia, jego zaangażowania, stosunku do przedmiotu. 

● Aktywność lekcyjna (praca) jest punktowana na zasadach:  

- pięć „plusów” odpowiada nocie bardzo dobrej - „plusy” „sumują się” w obu semestrach; 

- trzy „minusy” to ocena niedostateczna - „minusy” „sumują się” w obu semestrach. 

● Uczeń nieobecny na obszernym sprawdzianie z działu jest zobligowany do zaliczenia materiału 
w terminie 1 tygodnia (chyba, że za zgodą nauczyciela zostanie ustalony inny termin);          
w przypadku rezygnacji z możliwości zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę „0” – uwzględnioną      
w ocenie końcowej. 

● Uczeń ma prawo zaliczyć obszerny sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. 
Obliguje go termin 1 tygodnia (chyba, że ustali z nauczycielem inny termin). Niezaliczony 
sprawdzian może być poprawiany tylko raz. 

● Uczeń ma obowiązek przeczytania wszystkich tekstów (lektur) wskazanych przez nauczyciela 
jako obowiązkowych. Termin omawiania lektur oraz czas na ich przeczytanie ustala nauczyciel, 
uwzględniając dostępność tekstów. Brak zaliczenia którejkolwiek z lektur skutkuje tym, że uczeń 
nie może mieć wyższej oceny końcowej niż dostateczny. 



● Uczeń ma prawo do dwóch „np.” i dwóch „bz” – każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.  

● Uczeń nie może zgłaszać „np.” i „bz.” w sytuacji, gdy sprawdzian lub inna forma kontroli 
wiedzy została zapowiedziana na określony termin (dotyczy to także recytacji, terminowego 
oddania prac pisemnych i innych, w tym zapowiedzianego odpytywania). 

● Uczeń, który z semestrze/okresie nie wykorzystał żadnego „bz” otrzymuje ocenę cząstkową 
„bdb” o wadze zadania; uczeń, który w semestrze/okresie nie wykorzystał żadnego „np.” 
otrzymuje ocenę cząstkową „bdb” o wadze oceny z aktywności. 

● Nie przewiduje się poprawy krótkich sprawdzianów i kartkówek. 

● Jakakolwiek praca pisemna niesamodzielna (odpisana od kolegi, przepisana z „bryków”, 
skompilowana z różnych źródeł bez sygnalizacji zapożyczeń,  
a więc nosząca znamiona kradzieży własności intelektualnej) zostanie opatrzona symbolem „P” 
(PLAGIAT), który pojawi się w miejsce oceny w dzienniku elektronicznym. W takim wypadku 
praca nie zostaje zaliczona. Jej ewentualna możliwość ponownego zaliczenia jest możliwa 
jedynie za zgodą nauczyciela i na przedstawionych przez niego warunkach. Obecność symboli 
„P” wśród ocen uczniów skutkować może wydatnym obniżeniem oceny semestralnej (końcowej). 
Podobne konsekwencje dotyczą także uczniów umożliwiających wykorzystanie swej pracy 
(udostępniających) dla działań mieszczących się w obrębie szeroko pojętego plagiatowania. 

● Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu, jeżeli spełni wymagania, 
które stawia przed nim nauczyciel (oceny, zaległe lub dodatkowe prace itp.). O kształcie 
zastosowanej procedury decyduje nauczyciel. Jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia. 

 


