
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH V, VI i VIII 

1. FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE W RAMACH NAUKI JĘZYKA 

POLSKIEGO:  

 WYPOWIEDZI PISEMNE: prace klasowe ( wypracowania, testy); sprawdziany 

gramatyczne; prace ortograficzne; prace domowe.  

 WYPOWIEDZI USTNE: odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i 

językowe); kultura żywego słowa (recytacja, scenki, dramy, prezentacje 

teatralne).  

 AKTYWNOŚĆ, INWENCJA TWÓRCZA UCZNIA.  

 FORMY DODATKOWE: udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

prezentacje/referaty/ udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  

2. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ OBEJMUJE: prowadzenie zeszytu przedmiotowego i A4 

do prac pisemnych; znajomość lektur; posiadanie obowiązkowych podręczników i 

tekstów analizowanych lektur oraz materiałów przekazanych przez nauczyciela.  

3. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: Prace klasowe, sprawdziany i prace 

ortograficzne są obowiązkowe. W razie absencji uczeń musi napisać je w ciągu dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły (konkretny termin i miejsce ustala nauczyciel). 

Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem (nie 

dotyczy to dyktand i kartkówek). Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu 

zgodnie z zapisem zawartym w WSO. Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w 

terminie i miejscu ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 

tygodni). Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna, organizowane są bez 

zapowiedzi i nie podlegają poprawie. Nie ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na 

nadrobienie zaległego materiału. Jednak nie napisanie zaległego sprawdzianu, nie 

oddanie zaległej pracy zapisuje się znakiem „-„. Po upływie czasu na napisanie pracy 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Brak zadania domowego – dłuższa 

wypowiedź pisemna – ocena niedostateczna. Brak zadania z zakresu gramatyki i 

ortografii „-„. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną.  



Uczeń ma obowiązek ręcznego uzupełnienia notatek (także zadań domowych) za czas 

swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły (w uzasadnionych 

przypadkach nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które 

partie notatek mogą być pominięte). Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale 

również przeczytanie tekstu kultury. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w 

zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny,  zeszyt 

przedmiotowy i zeszyt przeznaczony do prac pisemnych (A4) są obowiązkowe. 

Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest 

wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w 

konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Na koniec semestru nie przewiduje się 

zaliczania materiału.  

 

4. OCENIANIE TESTÓW I SPRAWDZIANÓW: Testy i sprawdziany są punktowane według 

oddzielnego schematu, w zależności od złożoności zagadnienia. Zasady oceniania 

prac pisemnych są zgodne z zasadami określonymi przez CKE. Ocenianie uczniów 

posiadających orzeczenia poradni o dysfunkcjach wynikają z indywidualnych 

dostosowań, bazę stanowią w/w wymagania. SKALA szkolna: 0 – 35% ocena 

niedostateczna (ndst -1) 36% - 49% ocena dopuszczająca (dop – 2) 50% - 69% ocena 

dostateczna (dst – 3) 70% - 86% ocena dobra (db – 4) 87% - 97% ocena bardzo dobra 

(bdb – 5) 98% - 100% ocena celująca (cel – 6) 


