
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII
SZKOŁA PODSTAWOWA w NISZCZEWACH

Język polski
Przedmiotowy System Oceniania  z języka polskiego został opracowany na podstawie podstawy

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego z 14 lutego 2017 r.
 Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Marlena

Derlukiewicz.
Podręcznik do języka polskiego i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start!”

I. Ocenie podlega/ją: 

a)wypowiedzi pisemne: testy, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, dyktanda, prace pisemne domowe;
b)wypowiedzi ustne: wypowiedzi na zadany temat, opowiadanie, recytacja, czytanie, udział w dyskusji, 
aktywność lekcyjna, przemówienie, 
c)prace grupowe: projekt edukacyjny, praca grupowa na lekcji
d)przygotowanie do lekcji: prowadzenie zeszytu przedmiotowego, posiadanie książek, ćwiczeń, 
brudnopisu;
e)udział w konkursach przedmiotowych i innych, np. literackich, recytatorskich itp.

Testy, prace klasowe, sprawdziany.
1.Zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
2.Obejmują mniejszą lub większą partię materiału, podsumowanie pracy z lekturą, zasadę ortograficzną, 
wiadomości gramatyczne itp. 
3.Uczniowie są informowani o zakresie materiału przewidzianego podczas pracy pisemnej. 
4.Przed omawianiem dłuższej lektury może odbyć się sprawdzian z jej treści.
5.Dłuższe prace pisemne – czy to w formie pracy klasowej, czy też jako praca lekcyjna związane są z 
nową formą wypowiedzi lub są sposobem utrwalenia danej formy wypowiedzi. 
6.Sprawdzona praca zawiera krótką recenzję wg ustalonych kryteriów oceniania 

Kartkówki 
1. Nie są zapowiadane (ale mogą być zapowiadane).
2. Dotyczą trzech ostatnich lekcji oraz zadań domowych.

Wejściówki -  mogą być niezapowiedziane – z ostatniej lekcji

Dyktanda 
 Odbywają  co  najmniej  1-2  razy  w  półroczu  po  utrwaleniu  danej  zasady  ortograficznej  lub
interpunkcyjnej.

Recytacja.Czytanie
Przygotowanie recytacji lub czytania utworu poetyckiego lub fragmentu prozy.

 

 II. Plusy i minusy – aktywność, zadanie domowe
Plusy 
1.Aktywność na lekcji, prace domowe, dodatkowe zadania, przyniesienie dodatkowych materiałów 
lekcyjnych itp. 5.  (piaty) plus oznacza ocenę bardzo dobrą, następnie zbierane są kolejne plusy na oceną 
bardzo dobrą

Minusy
1.Brak zadań domowych, brak kart pracy, brak zeszytu, podręcznika lub ćwiczeń, brak lektury, 



nieprzyniesienie potrzebnych na lekcji materiałów itp.; piąty (5.) minus w semestrze i następne równają
się ocenie niedostatecznej. 

Prace domowe obejmują: prace pisemne, ustne, grupowe, przeczytanie tekstu literackiego, przeczytanie 
lektury, poprawę pracy pisemnej lub dyktanda itp.

Za brak zadania zapowiedzianego z kilkudniowym wyprzedzeniem uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny z 
wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza 
nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania na początku lekcji.Nauczyciel może wpisać wówczas do zeszytu 
przedmiotowego ”nie przygotowany” i datę, a do dziennika skrót „np.”.

III. KRYTERIA OCENIANIA w  klasach IV-VIII

Kryteria  oceny  dłuższych  prac  pisemnych (np.  list,  rozprawka,  charakterystyka  postaci,  opis,
opowiadanie, sprawozdanie itp.), zgodnie z zasadami przeliczania punktów procentowych  na oceną wg
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania:

0-29 %- niedostateczny
30%-49% - dopuszczający
50-74% - dostateczny
75-90% - dobry
91-99% - bardzo dobry
100% -  celujący

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania (z opinią PPP) nauczyciel
stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
20% - 39% - dopuszczający
40% - 54% - dostateczny
55% - 70% - dobry
71% - 89% - bardzo dobry
90% - 100% - celujący.

W przypadku prac pisemnych – prac klasowych, pisanych przez ucznia z dysleksją, w tym z dysortografią
w klasie IV-VI, nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, w klasach VII-VIII
dopuszczalne 3 błedy ortograficzne (0/1pkt)i 4 błedy interpunkcyjne (0/1 pkt)-

Zasady oceniania  dyktand

1. Za błędy ortograficzne zasadnicze uznaje się niewłaściwą pisownię wyrazów wchodzących w zakres
wcześniej  omówionej  i  sprawdzanej  na dyktandzie  znajomości  reguły bądź reguł  ortograficznych,  np.
pisownia wyrazów z „ó” i „u”.
2. Błąd zasadniczy -w obrębie reguł pisowni wyrazów z: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” i z partykułą „nie” 
oraz pisowni wielką i małą literą .
3. Błędy drugorzędne to pozostałe błędy, np. nieomówione zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”, a także 
niewłaściwe przeniesienie wyrazu.
4. Błąd interpunkcyjny jest traktowany jako błąd ortograficzny drugorzędny; 4 błędy drugorzędne /lub 4
interpunkcyjne  to 1 błąd zasadniczy.  Błędy interpunkcyjne  to nie  tylko brak znaku,  ale  i  jego błędne
użycie, np. postawienie przecinka w miejscu, gdzie nie powinien się on znaleźć. 
5. W  przypadku  dyktanda  sprawdzającego  znajomość  wszystkich  reguł  ortograficznych  za  błędy
ortograficzne zasadnicze uznaje się niewłaściwą pisownię wyrazów z: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”; „nie”
z różnymi częściami mowy; pisowni wielką i małą literą; a także cząstki: „by” z osobowymi formami
czasownika; wyrazów z: „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en”; końcówek wyrazów z: „-i”, „-ii”,„-ji” itp. 



6. Niejasne lub nieczytelne zanotowanie wyrazu, np. wielokrotne poprawianie zapisu, gdzie sprawdzana
ma być podstawowa zasada ortograficzna, jest traktowane jako błąd ortograficzny zasadniczy. To samo
dotyczy celowe pominięcie wyrazu lub litery.
7. Dwa takie same błędy ortograficzne lub interpunkcyjne są traktowane jako jeden błąd ortograficzny 
bądź interpunkcyjny.

Uczeń z dysleksją podejmuje próbę pisania dyktanda lub testu ortograficznego. Pracy ucznia nie 
oceniamy. Po sprawdzeniu  wyznaczamy  ilość  wyrazów,  których  pisownię  uczeń  powinien  opanować.

Poprawienie dyktanda

Uczniowie, którzy otrzymali 5 i 4 poprawiają błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Ortografia – 
ułożenie zdań z wyrazami, w których pojawiły się błędy/ przepisanie wyrazów poprawnie po 5 razy w celu
ich zapamiętania;
Interpunkcja – przepisanie zdania/zdań, w których pojawiły się błędy interpunkcyjne/ przypomnienie 
zasad interpunkcyjnych – kiedy stawiamy przecinki.
Uczniowie, którzy otrzymali 3, 2, 1 przepisują poprawnie całe dyktando.

W sali polonistycznej nauczyciel przechowuje zeszyty uczniów do pisania dyktand – są one udostępniane 
do wglądu rodzicom i uczniom.

Kryteria oceniania - prace grupowe (punktacja zależna od rodzaju projektu, pracy grupowej)
1.Realizacja przewidzianego tematu.
2.Planowanie i organizacja pracy grupowej.
3.Wywiązywanie się z powierzonych ról
4.Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
Kryteria oceniania - recytacja,  czytanie
1.Znajomość tekstu. .
2.Modulacja. 
3. Przestankowanie.
4.Tempo.
5.Interpretacja.
Kryteria oceny zeszytu (oceniany 1 raz w półroczu)
 systematyczne zapisywanie notatek z lekcji - 
 odrabianie zadań domowych, poprawy prac pisemnych
estetyka (czytelny zapis notatek, podkreślanie tematów,  zapisywanie dat, wyróżnianie tego, co ważne, 
karty pracy, dodatkowe materiały itp.) 

IV.  INFORMOWANIE O OCENACH

1.Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco – ustnie lub pisemnie. 
2.Kartkówki, krótsze sprawdziany i prace uczeń powinien wkleić do zeszytu.
3.Prace klasowe udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom.
4. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie
do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych
 w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
5.Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z
odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być
wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i powinny
być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).

V.     Ogólne  wymagania na poszczególne oceny

Ocena celująca - uczeń:
 opanował umiejętności wykraczające poza treści zawarte w podstawie 

programowej,



 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,

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

 osiąga sukcesy w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,

 tworzy  wypowiedzi  pisemne  zgodnie  z  wyznacznikami  gatunkowymi,  poprawne  pod
względem  kompozycji,  spójności  wypowiedzi,  językowym,  ortograficzny  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.

Ocena bardzo dobra - uczeń:
 opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 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.

Ocena dobra - uczeń:
 w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

 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 informacje,

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

 bierze czynny udział w lekcji,

 wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.
Ocena dostateczna - uczeń:
 częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia
 rozwiązuje przy 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.



Ocena dopuszczająca - uczeń:
 opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
 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.
Ocena niedostateczna - uczeń:
 nie opanował nawet podstawowych wiadomości, 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.

VI. POPRAWA OCEN

1. Ogólne zasady poprawy ocen z języka polskiego

1. Uczeń może poprawić jednorazowo ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od dnia 
oddania sprawdzonych prac, podczas wyznaczonego terminu poprawy. 
2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą.
3. Uczeń, który nie poprawił oceny lub nie stawił się na poprawę, traci prawo do następnych poprawek.
4. Otrzymana przez ucznia na poprawie ocena zostaje wpisana do dziennika,  obok wpisanej wcześniej 
oceny niedostatecznej/ dopuszczającej.
5. Jeśli uczeń był nieobecny w czasie sprawdzianu lub klasówki z powodu choroby/ innej uzasadnionej
sytuacji losowej, jest zobowiązany do napisania go w terminie 2 tygodni.
6. Nie ocenia się ucznia przez okres trzech dni po dłuższej nieobecności. Jednak wszelkie sprawdziany i
prace klasowe uczeń ma obowiązek napisać w późniejszym terminie, do 2 tygodni od dnia oddania przez
nauczyciela sprawdzonych prac.
7. Uczeń, który nie przestrzega zasad Statutu Szkoły, przeszkadza innym na lekcji, nie słucha poleceń itp.
nie może przystąpić do poprawy. O tym decyduje nauczyciel.

VII. USTALANIE OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

Ocena śródroczna i końcowa jest wypadową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu jednego 
okresu. Wynika z zakresu  opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. 
Uwzględnia rozwój ucznia.

Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych   nie  są   średnią  arytmetyczną  ocen
cząstkowych.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana  ocznej oceny z zajęć edukacyjnych określa paragraf 
141 Statutu Szkoły.

OPRACOWAŁA: Agnieszka Niedziałkowska
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