
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  

W DŹWIERZUTACH 

(KLASY IV, VA, VB, VIB) 
 

 CELE OCENIANIA  
1. Sprawdzanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w życiu codziennym,       

w sytuacjach typowych i problemowych.  

 

2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności praktycznych. 

  

3. Kształtowanie postaw ucznia.  

 

4. Kształtowanie umiejętności logicznego, samodzielnego myślenia i wypowiadania się         

w mowie i piśmie. 

  

5. Wskazanie uczniowi, nauczycielowi i rodzicom stanu umiejętności uczniów i pomoc         

w wyborze formy wyrównania braków lub pokonania trudności.  

 

 

METODY I NARZĘDZIA ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY SPRAWDZANIA  

I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

 

I. Ocenianiu podlegać będą:  

 

1. Wypowiedzi ustne, oceniane pod względem:  

- stosowania form językowych poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,  

- umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi, logicznej i gramatycznie poprawnej.   

2. Prace pisemne domowe i szkolne: 

- dłuższe formy wypowiedzi pisane w klasie – min. 1 w półroczu, 

- dłuższe formy wypowiedzi pisane w domu – min. 2 w półroczu, 

- krótkie formy wypowiedzi pisemnej. 

 

3. Sprawdziany i testy pisemne całogodzinne przeprowadzane m.in. po zakończeniu działu      

z gramatyki i teorii literatury. 

 

4. Kartkówki 10 – 20 min. (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji). 

 

5. Systematyczna obserwacja zachowania uczniów: aktywność na lekcjach, umiejętność 

samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole (grupy, pary), udział w 

dyskusjach prowadzących do końcowych wniosków.  

 

6. Uczeń może uzyskać ocenę za inne formy aktywności, np. opracowanie ciekawych 

materiałów, recytacje, referaty, prezentacje multimedialne, plakaty. 

 

 

 

 

 



 

II. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. 

  

1. Każdą ocenę opatrujemy komentarzem ustnym lub pisemnym. Komentarz zawiera 

informacje dotyczące tego, czego się uczeń nauczył i wskazówki, jak podnieść i doskonalić 

swoje umiejętności polonistyczne.  

2. Dłuższych, pisemnych prac domowych nie zadajemy z dnia na dzień.  

3. Prace klasowe wraz z testami omawiamy na lekcji, a następnie składamy i przechowujemy 

w szkole do końca roku szkolnego. Rodzice mają wgląd do prac swojego dziecka. 

4. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy, a zapisane w nim 

prace domowe podlegają ocenie.  

5. Pracą domową jest również przeczytanie lektury lub tekstu zamieszczonego w podręczniku. 

Za niewykonanie pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić 

przynosząc wykonaną pracę lub przeczytać lekturę, czy wyznaczony tekst (w określonym 

terminie, uzgodnionym z nauczycielem).  

6. Tytuły lektur  przewidywanych do omówienia podajemy uczniom na początku roku 

szkolnego, a terminy ich omawiania na min. 2 tyg. przed omawianiem.  

7. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, bez żadnych sankcji, 

musi jednak uzupełnić powstałe braki.  

8. W pierwszym dniu po nieobecności spowodowanej chorobą lub przypadkiem losowym, 

uczeń nie ponosi żadnych sankcji z tytułu nieprzygotowania do zajęć.  

 

9. Podczas oceniania testów, sprawdzianów itp. przyjmuje się następującą skalę procentową:  

 

0 % - 29 % niedostateczny 

30 % - 49 % dopuszczający 

50 % - 70 % dostateczny 

71 % - 84 % dobry 

85 % - 95 % bardzo dobry 

96% - 100 % celujący 

 

10. Prace klasowe i wszelkie całogodzinne sprawdziany zapowiadamy z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

11. Sprawdzone prace pisemne oddajemy w ciągu 14 dni (nie wliczając świąt i zwolnienia 

lekarskiego). 

 

12. Kryteria oceny prac pisemnych.  

 

1. Treść (2pkt. /krótkie wypowiedzi; 4pkt. wypowiedzi dłuższe)  

a) zrozumienie polecenia  

b) zgodność z tematem  

c) ciekawy pomysł  

d) rozwinięcie tematu ( w ramach określonej koncepcji i jego ujęcia realizowanego przez 

ucznia)  

e) trafny i celowy dobór przykładów.  

 

2. Kompozycja (1pkt./krótkie wypowiedzi; 2pkt. wypowiedzi dłuższe) 



a) budowa pracy spełnia wymogi wybranej formy wypowiedzi  

b) tekst spójny i logicznie zbudowany.  

 

3. Język (1pkt./krótkie wypowiedzi; 2pkt. wypowiedzi dłuższe)  

a) bogactwo słownictwa  

b) poprawnie budowane i zróżnicowane składniowo zdania  

c) poprawność fleksyjna  

d) styl adekwatny do formy wypowiedzi.  

 

4. Ortografia i interpunkcja (1pkt./krótkie wypowiedzi; 2pkt. wypowiedzi dłuższe)  

dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny;  

dla uczniów z dysleksją – 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne. 

 

13. Kryteria oceny dyktanda.  

0 błędów – celujący 

1 błąd – bardzo dobry 

2 – 3 błędy – dobry 

4 – 5 błędów – dostateczny 

6 – 7 błędów – dopuszczający 

8 błędów i więcej – niedostateczny 

3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 

Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są zgodnie z zaleceniami specjalistów. 

 

14. Zasady poprawiania ocen: 

• ocenę niedostateczną i dopuszczającą ze sprawdzianu całogodzinnego, pracy klasowej 

uczeń może poprawić, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem, nie później niż dwa 

tygodnie po oddaniu prac, 

• dany sprawdzian uczeń może poprawiać tylko jeden raz, 

• poprawy sprawdzianu uczniowie nie piszą podczas swoich zajęć,  

• termin poprawy sprawdzianu dla danej klasy jest jeden, 

• ocena uzyskana na tzw. sprawdzianie poprawkowym zawsze jest wpisywana do 

dziennika, 

• oceny za kartkówki, dyktanda, odpowiedzi ustne są ostateczne. 

15. W razie nieobecności na lekcjach uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian pisemny, 

pracę klasową w terminie do dwóch tygodni jeżeli absencja wynosiła min. 5 dni (termin 

pisania zaległego sprawdzianu jest uzgadniany z nauczycielem) lub w najbliższym terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, jeżeli absencja wynosiła mniej niż 5 dni. 

16. Uczeń, któremu nauczyciel zleci dodatkowe zobowiązania (na prośbę lub polecenie 

nauczyciela) musi je wykonać w terminie umówionym z nauczycielem. Jeśli uczeń nie 

wywiąże się z tego zobowiązania (bez ważnego powodu) otrzymuje ocenę niedostateczną. 

17. Uczeń otrzymuje ocenę roczną na podstawie ocen otrzymywanych w ciągu całego 

roku. 

18. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną na podstawie ocen otrzymanych w ciągu danego 

półrocza. 

19. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną, są o tym informowani 

on i jego rodzice poprzez wychowawcę klasy. 

20. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od oceny śródrocznej i rocznej w określonym 

trybie. 

21. Ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna i umotywowana. 

 



III. Wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  

 

1. Uczniowie o stwierdzonych dysfunkcjach, będą oceniani pod względem poprawności 

ortograficznej i graficznej zgodnie ze wskazaniami specjalistów, umieszczonych w 

odpowiednich dokumentach. Wiadomości i umiejętności sprawdzane będą w zalecony przez 

specjalistów sposób. Nauczyciele realizują zalecenia poradni we współpracy z pedagogiem 

szkolnym oraz rodzicami.  

Dostosowanie wynika z indywidualnych potrzeb ucznia wskazanych w orzeczeniu poradni i 

może polegać m.in. na:  

a) wydłużaniu czasu pracy przeznaczonego na wykonanie zadania, jeśli jest takie zalecenie 

poradni,  

b) formułowaniu zadań w formie uwzględniającej dysfunkcję ucznia (np. w przypadku 

odpowiedzi ustnej - pytań na piśmie, odczytaniu poleceń głośno, redagowaniu poleceń 

krótkich, jednoznacznych itp.),  

c) stworzeniu uczniowi możliwości uzupełniania prac pisemnych ustnie lub wypowiedzi 

ustnej – pisemną w zależności od potrzeb,  

d) udzieleniu zgody na pisanie prac domowych na komputerze lub drukowanymi literami,  

e) zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka 

polskiego,  

f) zwróceniu uwagi na otoczenie, w którym uczeń pracuje (np. jakie miejsce zajmuje w 

klasie) i warsztat jego pracy (np. sprawdzaniu zapisów lekcji i prac domowych, zeszytu, 

systematyczności wykonywania zadań),  

g) zastosowaniu metod oceniania kształtującego, gdy to jest możliwe. 

 

2. Uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia, będą dodatkowo oceniani za udział w 

konkursie polonistycznym, w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych konkursach literackich, 

ortograficznych i recytatorskich. Zostaną również ocenieni za wykonanie pomocy 

edukacyjnych, przygotowanie referatów i prezentacji zainteresowań czytelniczych. 

  

IV. Sposoby informowania uczniów i rodziców. 

  

1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania.  

2. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców na zebraniach o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania,  

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

 

V. Kompetencje polonistyczne podlegające ocenie:  

 

1. Słuchanie i mówienie.  

2. Czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury.  

3. Tworzenie własnego tekstu.  

4. Praktyczne posługiwanie się wiedzą z nauki o języku.  

5. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.  
 


