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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W KLASACH IV-VIII 

 

OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 

 

1. Przedmiotowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

 

 Wymagania edukacyjne zamieszczone są w planie wynikowym opracowanym dla 

poszczególnych klas, uwzględniającym podział wymagań na wymagania podstawowe 

(P) i ponadpodstawowe (PP). 

 Uczniowie na początku roku szkolnego zostają zapoznani z wymaganiami 

programowymi obejmującymi treści realizowane w pierwszym semestrze, po feriach 

zimowych z treściami na drugi semestr (wpisy do dziennika). 

 Nauczyciel cyklicznie przypomina uczniom wymagania z danego obszaru. 

 Z wymaganiami programowymi do danej klasy zostają zapoznani na początku roku 

szkolnego rodzice. 

 

2. W ocenianiu brane są pod uwagę następujące obszary: 

 Czytanie ze zrozumieniem (czytanie bez przygotowania, z przygotowaniem, dotyczy 

rozumienia jak i techniki czytania). 

 Pisanie (prace domowe, prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, dyktanda, 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego). 

 Mówienie (wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów, lektury, recytacje, inne 

wypowiedzi). 

 Słuchanie. 

 Nauka o języku (odpowiedzi, kartkówki, testy, sprawdziany). 

 Inne prace (projekty, praca w grupach, praca indywidualna, inscenizacje). 

 Osiągnięcia (udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach). 

 Aktywność na zajęciach . 

 

 

3. Ocena osiągnięć ucznia – częstotliwość. 

 W ciągu semestru obowiązują co najmniej dwie prace klasowe pisemne 

(wypracowania). 

 Nauczyciel każdorazowo podaje uczniom zakres materiału, który obejmuje 

wypracowanie klasowe oraz sprawdzoną formę literacką, lekturę. 

 Wypracowania klasowe sprawdzane są według kryteriów opracowanych przez zespół 

przedmiotowy. 

 Uczeń ma prawo do korzystania ze „Słownika ortograficznego” w czasie pisania 

wypracowania. 

 W ciągu semestru obowiązują co najmniej dwa testy ortograficzne lub dyktanda, które 

sprawdzane są według kryteriów opracowanych przez zespół przedmiotowy. 

 Uczeń dyslektyczny pisze tekst dyktanda pod szczególną uwagą nauczyciela. 

Nauczyciel ocenia ucznia, uwzględniając wskazania P-PP, stosuje obniżoną punktację 

za popełnione błędy ortograficzne, dostrzega wysiłek ucznia i jego postępy w pisaniu. 

 Nauczyciel sprawdza i ocenia prace uczniów w terminie nieprzekraczającym 14 dni od 

daty pisania prac przez uczniów. 

 Sprawdziany, testy oceniane są według normy (PZO, WZO). 
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 Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, który objęty jest sprawdzeniem na 

tydzień przed planowanym sprawdzianem i zawsze po przeprowadzeniu niezbędnych 

ćwiczeń powtórzeniowych. 

 Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 

 Przy zadawaniu zadania domowego nauczyciel określa wymagania formalne związane 

odrobieniem tego zadania, termin, sposób. 

 Uczeń może 3 razy być nieprzygotowany do zajęć.  

 Zeszyt ucznia sprawdzany jest co najmniej dwa razy w semestrze (zeszyty sprawdzane 

są pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki oraz 

poprawności ortograficznej). 

 Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń za czas 

swojej nieobecności w szkole. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo 

zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie materiału mogą być pominięte. 

Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest dwa razy w semestrze. 

 Uczeń ma możliwość poprawy ocen bieżących jednokrotnie w przeciągu 14 dni z: 

- pisemnych prac klasowych z gramatyki, 

- testu z kształcenia literackiego i językowego, 

- dłuższej formy wypowiedzi pisemnej przy otrzymaniu oceny niedostatecznej  

i dopuszczającej. 

 Poprawa oceny z recytacji prozy i poezji (w przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej i dopuszczającej) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Uczeń ma możliwość poprawy ocen śródrocznych i rocznych na zasadach określonych 

w WZO. 

 Jeżeli uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w konkursie czy olimpiadzie w etapie 

pozaszkolnym, może uzyskać ocenę celującą na koniec semestru lub roku szkolnego. 

 

4. Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych 

osiągnięciach zgodnie z zasadami zawartymi w WZO. 

 

5. Zasady współdziałania z rodzicami, uczniami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy 

niezadowalających wyników nauczania: 

 systematyczna obserwacja pracy ucznia na lekcji, 

 stopniowanie trudności w pracy z uczniem mającym problemy z przygotowaniem  

do zajęć, z nauką, 

 indywidualne przydzielanie zadań, a w uzasadnionych przypadkach, obniżenie 

wymagań programowych ( decyzje PP-P), 

 aktualne informacje o ocenach ucznia (zapisy w dzienniczkach), 

 współpraca z pedagogiem szkolnym, 

 rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami w celu ustalenia przyczyn trudności w nauce,  

 poznanie środowiska rodzinnego, 

 umożliwienie uzupełnienia braków  w formie zaliczeń określonych partii materiału, 

 nagradzanie za każdy przejaw inicjatywy na lekcji i wysiłek wkładany w realizację 

powierzonego zadania, 

 przydział prac dodatkowych. 

 

6. Praca z uczniem zdolnym. 

 Dodatkowa praca w domu wymagająca korzystania z różnych źródeł. 

 Mobilizowanie do aktywności pozaszkolnej (konkursy, turnieje wiedzy). 
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 Udział w pracach kół zainteresowań (teatralne, recytatorskie, historyczne, 

polonistyczne). 

 Samodzielne przygotowanie i omówienie wybranego zagadnienia z lekcji historii, 

literatury, kształcenia językowego. 

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych (informacje o ciekawych książkach). 

 

7. Praca z uczniem mającym trudności edukacyjne. 

 Próba ustalenia przyczyn występowania trudności. 

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. 

 Zachęcanie do aktywności pozalekcyjnej. 

 Mobilizowanie do aktywności w czasie zajęć lekcyjnych. 

 Indywidualizacja procesu dydaktycznego. 

 Uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych. 

 
8. Normy dla prac sprawdzających osiągnięcia szkolne uczniów 

 

Punktacja ujednolicona: 

niedostateczny  – poniżej 30% 

dopuszczający  – 30-49% 

dostateczny   – 50-74% 

dobry    – 75-89% 

bardzo dobry   – 90-99% 

celujący   – 100% i/lub dodatkowe zadanie 

 

Przy obniżonych kryteriach oceniania: 

 niedostateczny  – poniżej 19% 

dopuszczający  – 20-39% 

dostateczny   – 40-54% 

dobry    – 55-70% 

bardzo dobry   – 71-89% 

celujący   – 90- 100%  

 

9.  Kryteria oceniania dyktand ortograficznych sprawdzających 

 

 

Klasy IV - VIII 

 

 uczeń dyslektyczny 

0 błędów – celujący 

1 błąd     – bardzo dobry 

2 błędy   – dobry 

3 błędy  – dostateczny 

4 błędy  - dopuszczający 

5 błędów - niedostateczny 

 

2 błędy – bardzo dobry 

3 błędy – dobry 

4-5 błędów –  dostateczny 

6-7 błędów – dopuszczający 

8 błędów – niedostateczny  

 

    3 błędy językowe równają się jednemu błędowi ortograficznemu rażącemu 

 3 błędy interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu rażącemu 

    2 błędy drugorzędne równają się jednemu błędowi ortograficznemu rażącemu. 

Są to wyjściowe kryteria dla oceny dyktand o zróżnicowanej trudności. 


