
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO   

W KLASACH IV-VIIII 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁUPIE 

  

 Celem oceniania jest: 

 

 

ucznia, 

 

 

 

 

 

enia się, 

 

ZAŁOŻENIA PZO 

1. PZO wspiera rozwój intelektualny i osobowościowy ucznia. 

2. Każdy uczeń na miarę swoich możliwości robi jak najwięcej, by osiągnąć sukces szkolny. 

3. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie i rodzice są informowani o celach, 

zasadach i założeniach przedmiotowych  zasad oceniania z języka polskiego. 

4. Ocena ma dostarczyć uczniom i rodzicom informacji na temat postępów, uzdolnień i 

trudności w nauce.  

5. Nauczyciel powinien oceniać to, czego się uczeń nauczył, a nie to, czego nie umie. 

6. Każda ocena musi być opatrzona ustnym lub pisemnym komentarzem nauczyciela, który 

jest wskazówką dla ucznia na temat jego poziomu wiadomości i umiejętności. 

ZASADY PZO 

1. Wymagania edukacyjne oparte są na podstawie programowej jęz. polskiego dla II etapu 

edukacyjnego oraz programie „Czytać, myśleć, uczestniczyć”. 

 2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać w 

wyznaczonym dla całej klasy terminie, to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie.  

 . 



3. Uczeń może na własną prośbę poprawić pracę klasową, ale tylko raz. Uzyskana ocena jest   

wstawiana do dziennika. 

4. Prace klasowe i testy z większej partii materiału są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, natomiast krótkie kartkówki obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie lekcje, 

mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.  

5. Pisemne prace domowe uczeń jest zobowiązany oddać w ustalonym terminie. Nauczyciel 

może, ale nie musi, wyznaczyć dodatkowy termin. Nieoddanie pracy skutkuje oceną 

niedostateczną. 

6. Wszystkie prace klasowe powinny być opatrzone podpisem  rodzica i oddane 

nauczycielowi, który gromadzi je jako dokumentację szkolną. 

7. Prace pisemne muszą być napisane czytelnie, a zeszyty przedmiotowe prowadzone 

starannie.     

8. Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji 

(nie dotyczy prac klasowych, prac długoterminowych i lektur). Zobowiązany jest jednak do 

uzupełnienia braków i zaliczenia na kolejnych zajęciach. Każde kolejne nieprzygotowanie do 

zajęć skutkuje oceną niedostateczną. 

9. Mimo wykorzystanych szans, w pierwszym dniu po nieobecności spowodowanej chorobą 

lub przypadkiem losowym, uczeń nie ponosi żadnych sankcji z tytułu nieprzygotowania do 

zajęć. 

13.Sprawdzone prace klasowe i wypracowania są oddawane w terminie do  dwóch tygodni. 

14. Nie ma możliwości poprawiania ocen niedostatecznych z testów sprawdzających 

znajomość lektur – tym bardziej, że termin omawiania jest podawany z dużym 

wyprzedzeniem. 

15.W przypadku podejrzenia o "ściąganie" uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 16. Uczeń powinien się wykazać znajomością treści omawianych lektur (w dniu rozpoczęcia 

oraz przez cały okres interpretacji). Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian ze 

znajomości treści dzieła, bez wcześniejszego zapowiadania, w terminie wyznaczonym do 

omawiania lektury. 

17.  Uczeń ma obowiązek przynoszenia na lekcję omawianego tekstu, w zależności od ustaleń 

- może to być jeden egzemplarz na ławkę, natomiast nie może korzystać z telefonu 

komórkowego i nośników elektronicznych. 

18. Uczeń zobowiązany jest prowadzić zeszyt przedmiotowy, systematycznie sporządzać 

notatki /w czasie lekcji i w domu – jako forma zadania domowego/. 

19.  Zadanie domowe nie może być kserokopią ani tekstem wydrukowanym z Internetu. 

 

 



 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIANIU: 

 kształcenie literackie i  kulturowe (czytanie utworów literackich, odbiór tekstów kultury), 

 kształcenie językowe (gramatyka, zróżnicowanie języka, komunikacja językowa i kultura 

języka, ortografia i interpunkcja), 

 wypowiedzi ustnych i pisemnych (elementy retoryki, mówienie i pisanie),  

 samokształcenie. 

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ 

Osiągnięcia uczniów sprawdzane są w następujących zakresach: 

1. Prace klasowe z literatury – co najmniej dwie w półroczu. 

2. Testy kompetencji zawierające: 

 

- krótkiej odpowiedzi,  

- rozszerzonej odpowiedzi, 

- z luką; 

 

- wyboru, 

- na dobieranie, 

- prawda – fałsz. 

3. Testy (sprawdziany) sprawdzające umiejętności językowe - przynajmniej dwa w półroczu. 

4. Sprawdziany ortograficzne – obejmujące poznane wyrazy z trudnościami ortograficznymi i 

opanowane zasady ortograficzne - co najmniej dwa w półroczu. 

5. Bieżące kartkówki sprawdzające wiadomości z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji. 

6. Oceniane będą również pisemne lub ustne prace domowe. 

7. Wygłaszanie tekstu z pamięci. 

8. Znajomość lektur (test, sprawdzian, wypowiedź). 

9. Aktywność (zabieranie głosu w dyskusji, praca na lekcji: w grupie, indywidualna). 

10.Udział w konkursach oraz olimpiadach. 

11.Ocena z wypracowań klasowych, prac domowych będzie zawierać komentarz w formie 

opisowej lub punktowej. 



12.Ocenie podlegać będą również wypowiedzi ustne oraz zadania praktyczne ucznia. 

13.Uczniowie muszą wiedzieć, jakie partie materiału będą sprawdzane przez nauczyciela. 

Przy ocenie należy uwzględnić opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

specjalistycznej. 

OCENIANIE PRAC KLASOWCH, SPRAWDZIANÓW WG SKALI PROCENTOWEJ: 

100%  -97% ocena celująca 

96% - 90% - ocena bardzo dobra 

89% - 75% - ocena dobra 

74% - 50% - ocena dostateczna 

49% - 35% - ocena dopuszczająca 

34% - 0% - ocena niedostateczna 

KRYTERIA OCENIANIA DYKTAND 

1. Za błędy podstawowe, w przypadku  dyktanda obejmującego kilka zasad ortograficznych 

traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: ó, u, rz, ż, h, ch, „nie” z różnymi częściami 

mowy, wielka litera, partykuła „by” z czasownikami, przyimków złożonych, wyrażeń 

przyimkowych. 

2. Dwa błędy drugorzędne równa się jeden błąd ortograficzny pierwszorzędny. 

3. W przypadku dyktand sprawdzających pisownię wybranej trudności, błędy z tego 

wynikające traktuje się jako błędy pierwszorzędne, a pozostałe ortograficzne jako 

drugorzędne. 

3. Ocenianie dyktand 

Celujący - 0 błędów ortograficznych 

Bardzo dobry - 1-2 błędy ortograficzne 

Dobry - 3-4 błędy ortograficzne 

Dostateczny - 5-6 błędów ortograficznych 

Dopuszczający – 7-8 błędów ortograficznych 

Niedostateczny - 9 i więcej błędów ortograficznych 

 

SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH  

UCZNIÓW 

1. Informacje o postępach uczniów w nauce będą przekazywane rodzicom: 

 

 dzienniczkach ucznia, 



 

 

 

 

 

  

 


