
 

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA KLAS IV - VIII 

 
 

 

 
opracowany w oparciu o „Program nauczania języka polskiego  w 

klasach IV-VIII  szkoły podstawowej”  autorstwa M. Derlukiewicz  

do podręcznika „NOWE Słowa na start”, wyd. Nowa Era, uwzględnia 

aktualne założenia programowe MEN. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I   ZASADY OGÓLNE 

 

 

1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: 

 

 mówienie (opowiadania ustne - twórcze i odtwórcze); 

 czytanie: 

- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa 

- ciche ze zrozumieniem; 

 pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie); 

 posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi; 

 znajomość treści lektur ; 

 znajomość omawianych na lekcjach zagadnień z nauki o języku; 

 inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie 

określonych projektów, realizacja zadań w grupie). 

Ocenie może podlegać zeszyt przedmiotowy oraz aktywność ucznia na lekcji. 

 

2. Różne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

• recytacja prozy i poezji, 

• odpowiedzi ustne, 

• prace klasowe, 

• sprawdziany,  

• kartkówki,  

• testy,  

• dyktanda,  

• prace domowe, 

• zadania wykonywane w zeszycie,  

• wypowiedzi pisemne na lekcji,  

• prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki,  

• udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, 

  akademii szkolnej,  

 

      • różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje   

                    i wykorzystuje   uzdolnienia. 



       3. Kryteria ocen prac pisemnych (nie dotyczy dyktand). 

 

W przypadku sprawdzianów, testów i kartkówek przyjmuje się procentową ilość 

uzyskanych punktów: 

 

100% ( + zadanie dodatkowe) - celujący 

100 % - 90 %                          - bardzo dobry 

89 % - 75 %                            - dobry 

74 % - 50 %                            - dostateczny 

49 % - 30 %                            - dopuszczający 

      29 % - 0 %                              - niedostateczny 

 

 

      4. Nieprzygotowanie  

 

 Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji  dwa razy w semestrze bez podania 

przyczyny i ponoszenia konsekwencji. 

 Oceny uzyskane przez ucznia w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną 

oceną szkolną z uwzględnieniem (+) i (-). 

 

   5. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach, postępach w nauce 

 

 Każdą uzyskaną ocenę nauczyciel wpisuje do dziennika . Rodzice otrzymują 

informację o wynikach dziecka podczas zebrań z rodzicami, konsultacji oraz 

indywidualnych rozmów z nauczycielem. 

 Omówione i poprawione prace pisane przez uczniów w klasie pozostają 

w pracowni polonistycznej przez cały rok szkolny. Uczniowie i rodzice mają 

prawo wglądu do tych prac. 

 

   6. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i  rocznych 

 

 Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych, które 

uczeń uzyskał w ciągu semestru i roku szkolnego. Ocena ta nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. Największy wpływ na ocenę śródroczną  

i roczną mają oceny ze sprawdzianów, testów i odpowiedzi ustnych. Pozostałe 

oceny cząstkowe wpływają na nią również, mogą ocenę podnieść, ale nie 

wyżej niż o jeden stopień. Roczna ocena klasyfikacyjna obejmuje osiągnięcia 

uczniów w I i II semestrze (z naciskiem na semestr II). 

 

 Wyniki osiągane przez uczniów w konkursach na różnych szczeblach znacząco 

podnoszą ocenę śródroczną i roczną. 

 

    7. Sposoby poprawy ocen cząstkowych oraz śródrocznych  

         i rocznych 

 

       Uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne uzyskane za: 

 

 odpowiedź ustną 

 dyktando 

 recytację 

 sprawdziany  



 

Nie poprawia się ocen uzyskanych za: 

 

 ciche czytanie ze zrozumieniem 

 redagowanie określonych form wypowiedzi 

 sprawdziany ze znajomości lektur. 

 

Uczeń może uzyskać pozytywne lepsze oceny przy okazji kolejnego czytania ze 

zrozumieniem, redagowania określonej formy wypowiedzi czy sprawdzianu ze 

znajomości lektury. 

 

Uczeń pracuje na ocenę śródroczną i roczną przez cały semestr (rok). Nie ma 

możliwości poprawiania („zdawania”) na ocenę wyższą przed końcem semestru czy 

roku. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną może zdawać egzamin 

komisyjny zgodnie z trybem ustalonym w WSO. 

 

 

 8. Nadrabianie braków wynikających z przyczyn losowych- zgodnie z zapisami w WSO. 

 

 

 9. Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych i stwierdzoną dysleksją          

     rozwojową 

 

 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się. 

 

 

II   KRYTERIA OCEN 

  

Ocena roczna (śródroczna) wynika z ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu 

roku szkolnego. Uwzględnia również rozwój ucznia i wynika z zakresu opanowanych 

umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy.  

 

OCENA CELUJĄCA 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza 

obowiązujący program nauczania. 

Uczeń:  

• opanował umiejętności zapisane 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 (pełni funkcję asystenta nauczyciela) 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.  

 

OCENA BARDZO DOBRA  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości                                 

i umiejętności przewidzianych w programie nauczania w danej klasie. 

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  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który z drobnymi brakami opanował wiadomości                                

i umiejętności przewidziane w podstawie programowej oraz wybrane elementy przewidziane 

w programie nauczania dla danej klasy, 

Uczeń: 

 • 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  

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte                         

w podstawie programowej danej klasy w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej 

edukacji. 

Uczeń:              

• 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.  

 

 

 

 

 



OCENA  DOPUSZCZJĄCA  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na 

samodzielne lub z pomocą nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności, 

Uczeń:  

• 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  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował nawet podstawowych 

wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy 

programowej, 

Uczeń:  

•   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.  

• wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu.   

 

mgr Lidia Sztych – Hudala 

mgr Dorota Chmura 

mgr Joanna Hołowaty 

mgr Sabina Cieślak 

mgr Beata Wajhajmer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


