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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – język polski 

Cele przedmiotowych zasad oceniania z języka polskiego: 

Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

Dostarczenie rodzicom i uczniom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

Zasady PSO 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego 

oraz o sposobie i zasadach oceniania. 

2. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien pisać w 

terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż dwa tygodnie). Do momentu 

poprawienia oceny, w dzienniku lekcyjnym funkcjonuje znak „nb”, który informuje ucznia i rodzica o 

tym, że nie było go w trakcie sprawdzania wiedzy na lekcji.  

3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe, sprawdziany gramatyczne, różnego rodzaju testy 

- zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do 

kontroli. Kartkówki oraz odpowiedzi ustne nie są zapowiadane. 

4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace ucznia ( wypracowania, testy, sprawdziany, kartkówki 

itp.) znajdują się w sali nr 45 w imiennych teczkach uczniów. 

5. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji, nie 

podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian, zapowiedział 

test, recytację czy dyktando. 

6. Prace domowe, szczególnie wypracowania, powinny być wykonywane w terminie. Ich brak nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku. 

7. 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. 

Ocenie na języku polskim podlegają:  

- sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z omówionego działu, wypracowania, testy, 

sprawdziany z lektury, kartkówki, dyktanda); 

- praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie); 

- samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 

- wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania przy tablicy, recytacje, opowiadanie treści lektur; 

- wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, redagowanie tekstów 

użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych programem nauczania; 

- stopień opanowania czytania; 

- prowadzenie zeszytu ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz staranność); 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 

Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji. 

Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

Prace klasowe w postaci wypracowań klasowych - minimum 1 w semestrze. 



Sprawdziany gramatyczne - po każdej większej partii materiału. 

Testy czytania ze zrozumieniem- na bieżąco 

Dyktanda – 1-2 w semestrze. 

Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

Zeszyt przedmiotowy - przynajmniej raz w semestrze. 

Skala ocen 

Zgodnie z WZO stosuje się skalę ocen od 1 do 6 . 

W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy 

(+) i minusy (-). 

Na koniec roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-). 

Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na lekcji. Sześć znaków plus (+) 

równa się ocenie celującej (6). 

Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy w rubryce ”braki” równają się 

jedynce, przy czym nie jest to ocena wiedzy czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia. 

Formy aktywności i ich waga zgodne są z WZO Szkoły Podstawowej w Witoszowie Dolnym. 

 Kryteria oceniania: 

Kryteria oceniania zgodne są z WZO Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym 

(pkt.6, par. 123), a ponadto: Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w 

poszczególnych klasach znajdują się u nauczyciela języka polskiego. W każdej chwili można się z nimi 

zapoznać. 

 Sposób oceniania prac pisemnych 

Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej: 

95%-100% - ocena celująca. 

85%-95% - ocena bardzo dobra 

70%-84% - ocena dobra 

50%-69% - ocena dostateczna 

30%-49% - ocena dopuszczająca 

0%-29% - ocena niedostateczna 

Zasady oceniania prac pisemnych o charakterze argumentacyjnym i twórczym: 

Realizacja tematu: 2 

Elementy retoryczne:5 

Kompetencje literackie i kulturaowe:2 

Kompozycja:2 

Styl: 2 

Język: 4 

Ortografia: 2 

Interpunkcja: 1 

Suma: 20 punktów 

20- cel 

19-18- bdb 



17-14- db 

13-10 dst 

9-6 dop 

5 p. i mniej - ndst 

Dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią przyjmuje się dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych możliwości ucznia. 

Zasady oceniania dyktand: 

0 błędów – celujący 

1 – błąd – bardzo dobry 

2 – 3 błędy – dobry 

4 – 5 błędów – dostateczny 

6 – 7 błędów – dopuszczający 

8 i więcej błędów – niedostateczny 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze znanymi dla ucznia 

zasadami pisowni. Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, gubienie liter opuszczanie znaków 

diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce. Powyższe 

zasady oceny dyktand nie dotyczą uczniów u których została stwierdzona dysortografia. Uczniowie z 

dysortografią maja prawo decydować o formie teoretycznej (znajomość zasad) lub praktycznej 

sprawdzającej ortografię. 

 

W przypadku kartkówek lub innych prac pisemnych -dopuszczalne są inne wielkości w zależności od 

stopnia trudności pracy i innych czynników. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje 

uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen. 

 Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Prace ucznia znajdują się w jego teczce. 

 Informowanie o ocenach 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

2. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 

3. Uczeń ma prawo zapoznać się z dodatkowym uzasadnieniem ustalonej oceny. 

4. O przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest 

 przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną zgodnie z WZO. Informacja ta znajduje się w dzienniku 

elektronicznym. 

5. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjną 

radą pedagogiczną poprzez dziennik elektroniczny. 

 Poprawa oceny 

1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do 

jej poprawy.  

2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz rocznej jest średnia ważona obliczona w sposób zgodny 

z WZO SP w Witoszowie Dolnym. 


