
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV - VIII 
 

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE 

 
       Na lekcjach języka polskiego oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 

 

• mówienie  

• pisanie 

• czytanie 

• słuchanie 

• korzystanie z informacji 

• aktywność na lekcji 

• praca w grupach 

• przygotowanie do zajęć (np. prace domowe) 

 

II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

      
 Ocenianie ucznia pełni funkcję motywacyjną, wyrabia jego poczucie obowiązkowości, nakłania               

do systematycznej pracy; dla nauczyciela jest to obraz jego wyników dydaktycznych. 

 

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów następuje poprzez: 

 

1. prace klasowe (45 min)- mogą one być w formie testów lub wypracowań; sprawdziany (do 20 

min); kartkówki (do 10 min); dyktanda lub sprawdziany, kartkówki ortograficzne; 

 

Prace klasowe, sprawdziany oraz testy zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone 

zapisem w dzienniku oraz zeszycie ucznia. Kartkówki z ostatniej lekcji lub z trzech ostatnich lekcji nie 

muszą być zapowiadane.  

Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, 

według której oceniany był np. sprawdzian. 

 

Ocena dyktand: 

 

                                   a) klasy IV –V                                            b) klasa VI - VIII 

 

                                   0 bł. ort. –bdb                                             0 bł.ort. –bdb 

                                   1 bł. ort. – db+                                            1 bł. ort –db 

                                 2 bł. ort. – db                                              2 bł.ort. – dst.+ 

                                 3 bł. ort. – dst.+                                          3 bł. ort. – dst. 

                                 4 bł. ort. – dst.                                            4 bł. ort. – dop. 

                                 5 bł. ort – dop.                                            5 bł. ort. – ndst. 

                                 6 bł. ort. – ndst. 

 

Błędem ortograficznym jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi uczniowi zasadami 

pisowni. Oprócz błędów ortograficznych wyróżnia się także pomyłki. Za pomyłkę uważa się np. 

przestawienie liter, opuszczanie znaków diakrytycznych (ale tylko w tych przypadkach, gdy nie zachodzi 

różnicowanie głosek, np. idą - ida ). Trzy pomyłki traktowane są jako jeden błąd ortograficzny. 

Trzy błędy interpunkcyjne uważa się za jeden błąd ortograficzny. 

 

2. samodzielną pracę domową ucznia(praca pisemna dłuższa lub krótsza przewidziana programem 

nauczania, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia); 



 

3. kontrolę ustną (wypowiedzi ustne, np. na temat lektury, czytanie tekstu, recytacja utworów 

literackich); 

 

4. kontrolę pisemną – pisane samodzielnie -  (na lekcji lub jako praca domowa) i krótsze formy 

wypowiedzi, np. zaproszenie; 

 

W wypracowaniach ocena celująca przysługuje uczniowi, jeżeli jego wypowiedź spełnia 

wszystkie wymogi danej formy pisemnej, jest oryginalna pod względem tematu i posiada niebanalną, 

planową kompozycję.  

W porozumieniu z uczniem lub rodzicem, nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie 

oceny z wypracowania lub pracy klasowej. Prace pisemne są samodzielne. Jeżeli nauczyciel uzna, że 

uczeń korzystał z niedozwolonych pomocy lub pomocy innych osób, wpisuje mu za daną pracę ocenę 

niedostateczną.  

 

W pracy pisemnej ocenie podlega: 

- zrozumienie tematu; 

- znajomość opisywanych zagadnień; 

- sposób prezentacji; 

- znajomość danej formy wypowiedzi; 

- poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna; 

- konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

 

UWAGA! Nieoddanie pracy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela jest tożsame                               

z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.  

 

5. zeszyt przedmiotowy ucznia – estetyka, systematyczność prowadzenia;  

 

  W wyjątkowych sytuacjach, aby nagrodzić trud włożony w estetyczne prowadzenie zeszytu, 

nauczyciel może postawić ocenę pozytywną (np. bardzo dobrą). W zeszytach ocenie podlegają  te prace, 

które nauczyciel uzna za stosowne ocenić.  

 

6. zeszyt ćwiczeń – staranność oraz poprawność merytoryczna wykonywanych ćwiczeń; 

 

 Brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do zajęć. Uczeń, jeżeli wcześniej 

nie zgłosił nieprzygotowania, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą wpisuje się do dziennika 

lekcyjnego. 

 

Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji,                   

nie podając przyczyny. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,  

które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna. Nie 

dotyczy to lekcji, na których nauczyciel wcześniej zaplanował i zapowiedział recytację, sprawdzian,  

pracę klasową itp. Po wyczerpaniu maksymalnej liczby nieprzygotowań każde następne równoznaczne 

jest z oceną niedostateczną. 

 

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. 

III. WYSTAWIANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ 

         Ocena ucznia jest sumą wiadomości i umiejętności, których zakres jest określony programem 

nauczania. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest w żadnym wypadku średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się  w dzienniku lekcyjnym w odpowiednich rubrykach.  

 



Wszystkie oceny są jawne. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.                    

O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest na miesiąc                                  

przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.                  

 

O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są w formie pisemnej                          

na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada 

wychowawca.  

 

Uczeń pracuje systematycznie przez cały rok, nie ma możliwości poprawiania ocen tuż przed 

klasyfikacją. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczających. 

 

IV. KONTRAKT Z UCZNIEM 

 
1. Oceny mogą być poprawione przez ucznia w ciągu tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy.  Uczeń ma 

prawo do poprawienia oceny  tylko  w czasie pozalekcyjnym. Poprawiać ocenę można tylko raz. Formę 

poprawy i jej termin wyznacza nauczyciel. W sytuacjach, kiedy  nauczyciel uzna wynik sprawdzianu za 

niezadowalający, poprawa jest dokonywana przez całą klasę podczas lekcji. 

 

2. Nie ocenia się uczniów po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

 

3. Za brak zeszytu lub ćwiczeń uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy są równoważne z oceną 

niedostateczną. 

 

4. Uczeń ma obowiązek nadrabiania zaległości (w tym uzupełniania notatek w zeszycie przedmiotowym, 

ćwiczeń) za czas swojej nieobecności w szkole. 

 

  5. Na koniec semestru nie ma możliwości pytania „na wyższą ocenę”.      

 

V. UWAGI KOŃCOWE 
SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW O OSIĄGNIĘCIACH 

 

- Nauczyciel na pierwszej lekcji informuje uczniów o przedmiotowym systemie oceniania.  

- Uczeń na bieżąco jest informowany o ocenach w formie:  

ustnej - za wypowiedź, recytację, za czytanie, aktywność na lekcji, prace domowe, pracę w grupie,  

pisemnej – na kartach pracy, ew. w zeszycie  przedmiotowym oraz w dzienniku elektronicznym. 

 

SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OCENACH UCZNIÓW 

 

- Indywidualne spotkania z rodzicami.  

- Zebrania klasowe.  

- Informacje pisemne w zeszycie przedmiotowym lub w dzienniku elektronicznym.  

 
Wszystkie oceny są jawne i na prośbę ucznia lub rodziców uzasadniane przez nauczyciela. Prace klasowe (ew. wypracowania, 

sprawdziany) po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela i dostępne dla rodziców podczas zebrań lub podczas 

kontaktów indywidualnych. 

        

Wszelkie wyjątkowe sytuacje, które nie są ujęte w  PSO, rozstrzygane są na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel – rodzice. 


