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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO               

W KLASACH 4-8 

 
 

PODSTAWA PRAWNA 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. (z późniejszymi 

zmianami z 25 sierpnia 2017 r.) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia (z późn. zm. z 28 sierpnia 

2017 r.) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

• Podstawa programowa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 

r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 356) 

• Marlena Derlukiewicz, Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego 

w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, wyd. Nowa Era, 2017 

• “Między nami” Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej, wyd. GWO, 2017 

• Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie 
 

PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowości ucznia. Ten zaś, na miarę swoich 

możliwości, pracuje tak, by osiągnąć sukces. Ocena ma dostarczyć dziecku, jego rodzicom i 

nauczycielowi informacji o postępach, uzdolnieniach i problemach. 

 
 

 

1. Prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem pisania i potwierdzone 

zapisem w dzienniku. 

2. Prace klasowe i sprawdziany są sprawdzane w ciągu 14 dni roboczych i oceniane według 

następującej skali przeliczonej na procenty: 

     

✓ poniżej 34% - ocena niedostateczna 

✓ 35% - 50% - ocena dopuszczająca 

✓ 51% - 74% - ocena dostateczna 

✓ 75% - 89% - ocena dobra 

✓ 90% - 99% - ocena bardzo dobra 

✓ 100% - ocena celująca   
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3. W semestrze przewiduje się: 

• 2 prace klasowe z literatury, 

• co najmniej 2 dyktanda,  

• 2-3 sprawdziany ze znajomości treści lektur, 

• 2 – 3 sprawdziany z “Lepszej szkoły”, 

 

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, co równocześnie skutkuje brakiem możliwości jej poprawienia. 

5. Każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda uczeń ma prawo 

jednorazowo poprawić w ciągu 2 tygodni od momentu jej otrzymania. 

6. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać korekty i analizy 

popełnionych błędów.  

7. Kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. 

8. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej nieobecności (min. 5 dni roboczych). 

9. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w zeszycie przedmiotowym wynikające z 

nieobecności na zajęciach lekcyjnych. 

10. Uczeń, który nie pisał terminowej pracy (sprawdzian, dyktando, praca klasowa) oraz nie 

został oceniony z recytacji, ma obowiązek w ciągu 2 tygodni zaliczyć wyżej wymienione zadania. 

11. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 3 razy nieprzygotowanie do lekcji (przed 

rozpoczęciem lekcji). 

12. Brak zadania domowego traktowany jest również jako nieprzygotowanie do zajęć. 

13. Nieprzygotowanie nie dotyczy pisemnych prac terminowych, omawianych lektur, recytacji. 

14. Uczeń ma prawo do ocen dodatkowych za zadania nadobowiązkowe, aktywność, udział w 

konkursach ( miejsca znaczące). 

15. Uczeń powinien starannie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz przynosić 

na zajęcia obowiązujący podręcznik i ćwiczenia lub lekturę. 

16. Na koniec semestru (dwa tygodnie przed klasyfikacją) nie przewiduje się żadnych 

sprawdzianów zaliczeniowych w celu uzyskania oceny wyższej od proponowanej (nie dotyczy 

oceny niedostatecznej). Nauczyciel informuje uczniów o trybie poprawy oceny indywidualnie. W 

sytuacjach wątpliwych przy wystawianiu oceny uczniowi o formie i trybie poprawy decyduje nauczyciel. 

17. Przewiduje się tryb poprawkowy dla uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec semestru 

bądź roku. 

Procedura  trybu  poprawkowego: 

• Uczeń zostaje poinformowany o zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed wystawieniem 

ocen semestralnych bądź rocznych, 

• Uczeń może przystąpić do ustnego lub pisemnego sprawdzianu (charakter trybu określa nauczyciel z 

uczniem), 

• Uczeń powinien być przygotowany z  materiału, z którego wcześniej uzyskał oceny niedostateczne, 

• Uczeń powinien uzyskać minimum 30% z wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 
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18. Ocena śródroczna nie jest arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu oceny końcowej brane 

są pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe ze szczególnym uwzględnieniem ocen z prac klasowych, 

sprawdzianów i aktywności na lekcji. Ocena śródroczna ma wpływ na ocenę końcoworoczną. 

19. Oceny z poszczególnych zadań w e-dzienniku mają następujące wagi: 

6     -prace klasowe, testy z Lepszej szkoły, wyniki osiągane na konkursach przedmiotowych; 

4    - dyktando(mechaniczne, tekstowe), sprawdzian gramatyczny, sprawdzian z lektury; 

1-3   -zadania domowe, prace pisemne, 

2    -kartkówka, 

1-3  -praca na lekcji,       

2-4-odpowiedź ustna, recytacja,  

2 -głośne czytanie, 

5 -zeszyt ,   

5 -zadania dodatkowe (projekty, prezentacje, referaty);  

  3- umiejętność pracy w grupie; 

 

Ocena z poprawy musi mieć wagę wyższą o 2 od oceny poprawianej.  
 

20. Ocena jest jawna. 

21. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną ma obowiązek zaliczyć zakres materiału wg 

terminów uzgodnionych z nauczycielem. Otrzymana ocena powinna być wyraźnie wyodrębniona. 

22. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% odbytych lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

23. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Szczególnie pod uwagę bierze się  możliwości 

intelektualne i zaangażowanie. 

24. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami bądź naklejkami - motywkami. Przez aktywność 

rozumie się: 

• częste zgłaszanie podczas zajęć, 

• udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

• twórczą pracę w grupach, 

• udział w uroczystościach szkolnych i konkursach. 

Za 5 plusów lub 3 naklejki - motywki uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

25. Brak aktywności na lekcji zaznaczamy minusami. Uczeń może go otrzymać w następujących 

sytuacjach: 

• gdy nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

• nie sporządza notatki, 

• nie wykazuje zaangażowania. 

Za 5 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 

W sprawach nieokreślonych niniejszą umową obowiązują przepisy Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania. 
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Przedmiotowe Zasady Oceniania 
 

1. Prace klasowe (dyktanda czy sprawdziany po dziale) zapowiadane 

są co najmniej na tydzień wcześniej. 

2. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni. 

3. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń 

nie może jej napisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie 14 dni, 

w przeciwnym wypadku wpisuje mu się ocenę niedostateczną. 

4. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się po lekcjach, 

również w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń może poprawiać tylko raz. 

5. Jeżeli uczeń poprawił pracę klasową i otrzymał ocenę wyższą, 

zostaje ona wpisana do dziennika z wagą wyższą o 2. 

6. Kartkówka z trzech ostatnich lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.  

7. Uczeń może być w semestrze 3 razy nieprzygotowany do lekcji 

(bez podania powodu), z wyjątkiem prac zapowiedzianych wcześniej, 

jednak musi to zgłosić na początku lekcji.  

8. Brak zeszytu, podręcznika lub zadania domowego 

traktowane jest jako nieprzygotowanie. 

9. Aktywność uczniów oceniana jest plusami bądź naklejkami-motywkami 

(5 plusów lub 3 naklejki to ocena bardzo dobra). Brak aktywności to minusy 

(5 minusów to ocena niedostateczna). 

10. Oceny z poszczególnych zadań w e-dzienniku mają następujące wagi: 

6     -prace klasowe, testy z Lepszej szkoły, wyniki osiągane na konkursach przedmiotowych; 

4    - dyktando(mechaniczne, tekstowe), sprawdzian gramatyczny, sprawdzian z lektury; 

1-3   -zadania domowe, prace pisemne, 

2    -kartkówka,     2-4-odpowiedź ustna, recytacja, 

1-3  -praca na lekcji, 

2 -głośne czytanie,   5 -zeszyt , 

5 -zadania dodatkowe (projekty, prezentacje, referaty);     3- umiejętność pracy w grupie. 
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ANEKS DO PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W ZDALNYM NAUCZANIU 

 
 

 

1. Podczas zdalnego nauczania ocenianiu podlegają, przede wszystkim, zadania domowe, czyli 

ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne, językowe, krótkie i długie formy wypowiedzi 

pisemnej, sprawdziany/testy on-line, referaty, prezentacje w PowerPoint, aktywność 

uczniów podczas zajęć on-line. 

2. Zawieszone zostają prace klasowe, sprawdziany po dziale i dyktanda. 

3. Oceniane materiały, które nie są dostępne od razu na platformach, muszą być przesłane   

do nauczyciela w wyznaczonym terminie, z wykorzystaniem E-dziennika, Platformy 

Microsoft 365 –poczta Outlook czy też w inny, uzgodniony z uczniami i rodzicami, sposób  

z uwzględnieniem możliwości technicznych. 

4. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. W ocenianiu bierze się pod uwagę przede 

wszystkim zaangażowanie ucznia, terminowość, poziom merytoryczny, zgodność z 

kryteriami, poprawność językową, propagowanie wypowiedzi zgodnych z ,, etyką słowa’’, a 

także czynniki zewnętrzne, tj. możliwości techniczne i aktualną sytuację rodzinną. 

5. Brak aktywności w procesie zdalnego nauczania zaznaczamy, wpisując minus lub umowne 

zero, co jest informacją zwrotną dla rodziców i uczniów oraz sygnałem do nadrobienia 

zaległości, natomiast nauczycielowi ułatwia wyegzekwowanie wiedzy objętej podstawą 

programową. 

6. Ocenianie w zdalnym nauczaniu spełnia rolę motywującą i aktywizującą. 

 

* W sprawach nieokreślonych niniejszym aneksem obowiązują przepisy PZO  

i Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 

 

 

 

 


