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PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  

 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

DLA KLAS  IV – VIII 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO                      
 

 

1. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: 

 

 Testy, sprawdziany (w tym sprawdziany w formacie egzaminu ósmoklasisty/egzaminu 

gimnazjalnego). Mogą mieć formę zadań tylko otwartych,  tylko zamkniętych lub zawierać obie 

formy w obrębie jednego testu, sprawdzianu. Obejmują większa partię materiału,  zapowiadane są z 

co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone wpisem w  e-dzienniku. 

 Wypracowania: dłuższa forma wypowiedzi pisana zazwyczaj po omówieniu lektury lub 

wprowadzeniu nowej formy, np. rozprawki, sprawozdania itp. 

 Sprawdziany, kartkówki ze znajomości treści lektury: zawierają zadania pozwalające ocenić 

znajomość najważniejszych składników świata przedstawionego w lekturze bezpośrednio przed 

rozpoczęciem jej omawiania.  

 Kartkówki: obejmują dwa lub trzy ostatnie tematy i nie wymagają zapowiedzi. Czas trwania: 10-15 

minut.. 

 Odpowiedzi ustne:  obejmują trzy ostatnie tematy lekcyjne lub większą partię materiału w 

przypadku lekcji powtórzeniowej. 

 Prace domowe/ projekty:  uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w ćwiczeniach, zeszycie 

lub na kartkach  w zależności od poleceń nauczyciela. Pracą domową może być również projekt lub 

przygotowanie wypowiedzi ustnej. 

 Aktywność: zaangażowanie podczas lekcji, kreatywność, wzorowe wypełnianie poleceń 

nauczyciela, samodzielne formułowanie wniosków, spostrzeżeń, Ocena aktywności ucznia na lekcji 

może być zarówno pozytywna jak i negatywna,     

Negatywna w przypadku, gdy uczeń nie wykonuje ćwiczeń ustnych czy pisemnych, nie uważa lub 

dekoncentruje uwagę innych.  

 

2. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

 

 

Stopień celujący 

  

Uczeń:   

• opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej oraz 

przewidzianych w programie nauczania w danym roku szkolnym, 

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i  

interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy  

programowej,    

• posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w  

mowie, jak i w piśmie,    
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• aktywnie uczestniczy w lekcjach  i zajęciach pozalekcyjnych,    

• z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,   

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne  pod  

względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym  i interpunkcyjnym,   

• odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,  

 • współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, 

 • wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie  

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.   

 

 

 

Stopień bardzo dobry 
 

 

 Uczeń:  

 • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej oraz 

przewidzianych w programie nauczania w danym roku szkolnym, 

       • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności,   

      • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je  

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,    

• posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie,  jak i w piśmie,    

• aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,  

      • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

      • tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne  

pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,   

• aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

      • wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.   

 

 

 

Stopień dobry 
 

   

Uczeń:   

• w większości opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej oraz 

przewidziane w programie nauczania w danym roku szkolnym,  

      • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą  

nauczyciela – trudne,    

• czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w  

nich potrzebne informacje,    

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych,  ortograficznych i 

stylistycznych,   

• bierze czynny udział w lekcji, 

      • wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.  

  

 

   

Stopień dostateczny 

 
 Uczeń:   

• częściowo opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej oraz przewidziane 

w programie nauczania w danym roku szkolnym,  

 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy  
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       pomocy nauczyciela,   

• odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości  

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,   

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne;  

wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,   

• wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, 

      • niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację, 

      • rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

      • wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.   

 

   

Stopień dopuszczający 

 

 
 Uczeń:   

• w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej  oraz 

przewidziane w programie nauczania w danym roku szkolnym,  

 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 

 • czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej  intonacji,   

 • ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru, 

       • nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, 

       • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma  

 ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,   

 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia  

  nauczyciela,   

 • pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy, 

       • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 

   

 

 

Stopień niedostateczny 

 
 Uczeń:   
 • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych na ocenę dopuszczającą, ma bardzo  

 duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,   

 • ma kłopoty z techniką czytania, 

       • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia  

wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,   

 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,  

 • wykazuje się niechęcią do nauki, 

 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych,  

 • nie angażuje się w pracę grupy.  

 

    

 

3.  ZASADY UZUPEŁNIANIA BRAKÓW I POPRAWY OCEN: 

 

 Uczeń może zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru. Nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku, zapisując „np.”  Liczba nieprzygotowań  niewykorzystanych przez 

ucznia nie „przechodzi” na następny semestr. 

Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania przed zapowiedzianym sprawdzianem, testem lub 

zapowiedzianą kartkówką. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. 
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 Sprawdziany i wypracowania są obowiązkowe. W przypadku  nieobecności uczeń jest zobowiązany 

napisać sprawdzian lub wypracowanie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym 

jednak niż 2 tygodnie od daty  powrotu na zajęcia. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, ze 

uczeń ze sprawdzianu lub wypracowania otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu lub wypracowania w 

terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż dwa tygodnie od przedstawienia oceny. 

 Po powrocie z dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (od 5 dni), uczeń nie jest odpytywany  

na pierwszych lekcjach z przedmiotu. 

 Uczeń, który był nieobecny tylko na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć  

we własnym zakresie (zadanie domowe, omawiane zagadnienia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


