
PRZEDMIOTOWY  SYSTEM OCENIANIA  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO  DLA 

KLAS IV - VII 

Opracowała Jadwiga Florkiewicz 

Obszary podlegające ocenianiu: 

Prace pisemne: 

1. Sprawdziany literackie i językowe( w tym dyktanda): 

a) Sprawdziany literacko – językowe ( pięć w ciągu roku) po zakończeniu każdego działu. 

b) Dyktanda sprawdzające znajomość utrwalonych zasad pisowni (ze słuchu, z pamięci 

 i w formie tekstu z lukami) dwa, trzy w miesiącu. 

2. Dwie prace klasowe w semestrze – w formie wypracowania klasowego, po omówieniu 

lektury. 

3. Krótkie 10 – 15 minutowe kartkówki obejmujące zakres materiału z 5 ostatnich lekcji oraz ze 

znajomości treści danej lektury ( bez zapowiedzi). 

Uwaga!  

Sprawdziany i wypracowania klasowe będą zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Ocenianie prac pisemnych 

Prace będą oceniane w skali od 1 – 5 

Na niektórych sprawdzianach uczeń będzie mógł otrzymać ocenę celującą, jeżeli wykona 

wszystkie zadania na ocenę bardzo dobrą i zadanie dodatkowe w czasie trwania 

sprawdzianu. 

Uczeń musi wykonać: 

 

                                       31% zadań na ocenę dopuszczającą 

                                       50% zadań na ocenę dostateczną 

                                       75% zadań na ocenę dobrą  

                                       100% zadań na ocenę bardzo dobrą 

Wypracowania klasowe i dłuższe wypowiedzi pisemne będą oceniane według kluczy 

dostosowanych do poszczególnych form wypowiedzi (klucze te będą zapisywane pod każdą 

ocenianą pracą ucznia). 

Zasady poprawiania sprawdzianów 

a) Każdy uczeń może jeden raz przystąpić do poprawy danego sprawdzianu, jeżeli nie jest 

zadowolony ze swojej oceny, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania stopnia. 



b) Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną musi poprawić sprawdzian w ciągu 14 dni od 

chwili otrzymania stopnia. 

        Niepoprawiona ocena ze sprawdzianu będzie skutkowała obniżeniem oceny semestralnej lub 

końcoworocznej. 

Uwaga ! Nie poprawiamy ocen z wypracowania klasowego, dyktanda i kartkówki. 

            c) Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej pisze te prace w ciągu 14 dni,  

           a w przypadku długotrwałej nieobecności w ciągu 2 miesięcy od chwili powrotu do szkoły. 

 

          *Nauczyciel sprawdza prace w ciągu 2 tygodni. 

          *Prace pozostają u nauczyciela do końca roku szkolnego. 

Każdy uczeń otrzymuje ocenione prace do domu, by  rodzice  mogli zapoznać się  

z  oceną i popełnionymi błędami.  Podpisane przez rodziców pracę uczeń przynosi do 

szkoły . 

 

4. Pisemne zadania domowe zawarte w zeszycie ucznia obejmują ćwiczenia z nauki o języku 

 i literatury. 

       6.      Zeszyt przedmiotowy ucznia sprawdzany jest trzy razy w semestrze, a ocenie podlegają: 

 

- poprawność pracy (zgodność z poleceniem) 

- estetyka pisma 

- systematyczność  

 

Wypowiedzi ustne i zadania dodatkowe: 

1. Recytacja wybranych utworów poetyckich i prozatorskich - dwa  w semestrze. 

2.  Odpowiedzi ustne  z ostatnich 5 lekcji. 

3. Aktywność 

4. Udział w konkursach  

5. Przygotowanie pomocy dydaktycznych 

6. Udział w projektach edukacyjnych. 

Za aktywną pracę na lekcji oraz niektóre zadania dodatkowe uczeń może otrzymać ,,plus” 

zapisany w zeszycie  - pięć plusów oznacza ocenę bardzo dobrą, która jest wpisywana do 

dziennika. 

 Czytanie: 

1.technika czytania 

               2.ciche czytanie ze zrozumieniem.  



Przygotowanie ucznia do zajęć: 

1. Nauczyciel sprawdza losowo jakościowe wykonanie zadania oraz przygotowanie ucznia do 

lekcji – obowiązkowe posiadanie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego 

 i  lektury podczas jej omawiania. 

2. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji trzy razy w ciągu semestru, o czym powiadamia 

nauczyciela na początku zajęć, a ten odnotowuje to w dzienniku – wpisując datę. Kolejne 

nieprzygotowania będą skutkowały oceną niedostateczną. 

3. Uczeń zobligowany jest do uzupełnienia brakujących zadań. 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną semestralną lub końcoworoczną może przystąpić do 

egzaminu  sprawdzającego (komisyjnego) obejmującego treści programowe 

 z danego semestru lub  całego roku. 

 

 


