
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLE 

 
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV- VIII 
 

Postanowienia wstępne  

 

      Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych           

z języka polskiego, określonych w podstawie programowej i wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.  

 

    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka polskiego polega na rozpoznaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności            

w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i wynikających z realizowanego   

w danym oddziale programu nauczania. 

 

 Główne założenia PZO 

        

 

1. System oceniania z języka polskiego pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces          

na miarę jego możliwości. Uczeń i jego rodzice są zapoznawani z zasadami oceniania i 

kryteriami wystawiania ocen śródrocznych i rocznych.  

2.   Wymagania programowe są formułowane na podstawie podstawy programowej  

       i programu  Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej   

w klasach IV-VIII  J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska  

  

3. W przypadku ucznia z dysfunkcjami nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania 

zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

   

4. Pracę na  lekcji nauczyciel może ocenić za pomocą znaku  „+”. Za pięć plusów uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

  

5. Testy semestralne, prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane                   

z  tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności. 

  

6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

 

7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od ich 

napisania i poinformowania ucznia o uzyskanych wynikach. 

  

 



Zasady oceniania prac pisemnych 
 

Każdy sprawdzian i kartkówka przeprowadzane w formie testu muszą mieć określoną 
procentową tabelę wymagań na dany stopień wg następujących zasad:   

celujący 100% punktów 

bardzo dobry 90 % - 99 %  

dobry 75 % - 89 % 

dostateczny 50 % - 74 % 

dopuszczający 30 % - 49 % 

niedostateczny 0 % -  29 %  
 

Tolerancja 5% w zależności od stopnia trudności testu. 

 

8. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od czasu uzyskania 

informacji o rezultacie pracy. 

 

     9. Poprawa jest dobrowolna. Wynik  wyższy od poprzedniego jest wpisywany do dziennika           

obok  poprzedniego wyniku. Uczeń poprawia pracę tylko raz. 

  

10.  Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach 

polonistycznych, aktywną pracę oraz dodatkowe prace domowe.  

 

     11. Prace pisemne ucznia przechowywane są w szkole, ma do nich wgląd uczeń i jego    

rodzice. 

  

12. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru braku przygotowania do zajęć (brak 

pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Zgłasza ten fakt nauczycielowi przed lekcją. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt znakiem „np”. 

  

13. Brak zeszytu przedmiotowego lub ćwiczeń, uczeń jest zobowiązany zgłosić 

nauczycielowi przed lekcją.  

  

14. Nauczyciel nie zadaje pracy domowej na okres ferii oraz przerw świątecznych. 

  

15. O obowiązku przeczytania lektury nauczyciel informuje uczniów miesiąc przed 

rozpoczęciem jej omawiania. 

 
 

 

STANDARDY  EDUKACYJNE 
  

Treści realizowane na języku polskim służą osiągnięciu następujących standardów 

edukacyjnych: 
  

 UCZEŃ CZYTA: 

 

1. Odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę 

obywatelską): 

  

•         Teksty literackie, w tym baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie     

i  prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej- polskiej i światowej; 



•         Teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, 

przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę; 

• Proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: 

audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy; 

• Przedstawienia teatralne i filmy; 

• Przekazy ikoniczne, w tym komiksy. Rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, 

dostrzega znaczenie dosłowne i odkrywa sensy przenośne. 

  

2. Określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu: 

• Rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, 

podmiot  liryczny, narracja, przenośnia, rytm; 

• Posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, 

porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, 

opowiadania, powieść, proza, poezja, oraz podstawowymi terminami związanymi 

z przekazami ikonicznymi: radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą. 

 

3. Odczytuje dane z tabeli, wykresu, planu oraz odpowiada na proste pytania z nimi 

związane. 

 

UCZEŃ PISZE: 

  

4. Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: 

• opowiadanie, 

• opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki, 

• sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki, 

• notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia, 

• kartka pocztowa, 

• list prywatny i oficjalny, 

• telegram, 

• zaproszenie, 

• zawiadomienie, 

• ogłoszenie, 

• instrukcja, 

• przepis. 

 

5. Formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): 

  

• Pyta i odpowiada; 

• Potwierdza i zaprzecza; 

• Poleca i prosi, przyrzeka i obiecuje; 

• Zachęca i zniechęca; 

• Zaprasza; 

• Przeprasza; 

• Współczuje; 

• Żartuje; 

• Wątpi; 



• Odmawia. 

 

6. Buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strona formatu A 4), celowo stosując środki 

językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. 

 

7. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: 

  

• Dostosowuje zapis do formy wypowiedzi;  

• Wyróżnia części tekstu zgodne z jego strukturą; 

• Pisze czytelnie. 

 

 

UCZEŃ ROZUMIE: 

  

8. Posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: 

• Porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej. 

9. Wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić; wyjaśniając swe stanowisko, używa 

odpowiednich argumentów. 

 

  

UCZEŃ KORZYSTA Z INFORMACJI: 

  

10. Wskazuje źródła informacji, posługując się nimi; 

11. Analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, 

kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi w wartościach). 

  

UCZEŃ WYKORZYSTUJE WIEDZĘ W PRAKTYCE: 

  

12. Posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotkanych            

w środowisku; 

13. Wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia 

techniczne. 

 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

  

Na języku polskim ocenianiu podlegają: 

 

 

1.      Wypowiedzi ustne: 

  

• kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów, 

• dialogi, 

• opowiadanie, 

• recytacja, 

• prezentacja, 

• głos w dyskusji, 

• czytanie tekstów. 

  

2. Wypowiedzi pisemne: 

  



• Redagowanie tekstu użytkowego: zawiadomienie, zaproszenie, przepis, 

instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, telegram; 

  

• Redagowanie form wypowiedzi: opis przedmiotu, krajobrazu, postaci 

rzeczywistych i literackich, sprawozdanie, list prywatny i oficjalny, kartka 

pocztowa, notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia. 

  

3. Zadania praktyczne: 

  

• Niewerbalne wytwory prac: album, słownik, mapa, plakat, słuchowisko, 

prezentacja z wykorzystaniem programu komputerowego „Power Point”, gazetka. 

  

 

 

KRYTERIA  OCENY  WYPOWIEDZI  USTNYCH  I PISEMNYCH 

  

MÓWIMY: 

 

1. Zgodnie z tematem. 

2.  Zachowujemy odpowiednia kompozycję wypowiedzi: 

-         pamiętamy o wstępie, rozwinięciu, zakończeniu, 

-         łączymy tekst w logiczną całość, 

-         unikamy powtarzania tych samych myśli. 

  

   3. Zwracamy uwagę na poprawność językową:  

-         stosujemy odpowiednie słownictwo, 

-         włączamy w wypowiedź związki frazeologiczne, przysłowia, cytaty, 

-         używamy wyrazów poprawnych gramatycznie, 

-         dbamy o odpowiedni akcent. 

 

 4.  Stosujemy odpowiednie tempo mówienia:  

-         dopasowujemy tempo mówienia do tematu i formy wypowiedzi, 

-         unikamy pauz i przerywników. 

  

PISZEMY: 

-         Na temat, odpowiednio dobierając materiał; 

-         Zgodnie z formą; 

-         Zachowując właściwe proporcje między poszczególnymi częściami pracy; 

-         Dbając o spójność kompozycyjną; 

-         Nie popełniając błędów składniowych, fleksyjnych, słowotwórczych; 

-         Tworząc poprawne związki wyrazowe; 

-         Unikając powtórzeń; 

-         Dbając o czytelny i staranny zapis; 

-         Dbając o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną pracy. 

 

 

 



SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

ORAZ ZASADY POPRAWY OCENY 

1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

Oceny bieżące wyrażone stopniem w skali od 6 do 1 będą wystawiane  za następujące 

formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

 

Prace klasowe –  obejmują prace twórcze lub odtwórcze uczniów sprawdzające stopień 

opanowania poznanych form wypowiedzi pisemnych.  

Uczniowie otrzymują kilka tematów do wyboru – piszą na jeden wybrany temat. 

Praca powinna zawierać recenzję tłumaczącą ocenę i podkreślającą zalety pracy oraz 

informację o elementach, które należy poprawić lub nad którymi jeszcze trzeba popracować. 

Uczniowie nieobecni na pracy klasowej piszą ją na pierwszej umówionej z nauczycielem 

lekcji po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności –    w ciągu 2 tygodni. 

Prace klasowe sprawdzane są w ciągu 2 tygodni. 

 

Sprawdziany wiadomości – są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane  do 

dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, uczestnictwo w programie GWO – Lepsza 

Szkoła. Sprawdzane w ciągu 2 tygodni. 

Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu 

lub po zrealizowaniu materiału w semestrze czy roku (diagnozy) lub gramatyczne. 

Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli, podany na lekcji 

powtórzeniowej. 

Uczniowie nieobecni na sprawdzianie piszą go na pierwszej umówionej lekcji                       

po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni. 

Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianie jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej po uprzednim ostrzeżeniu równym ocenie o jeden stopień niżej. 

Dyktanda – przeprowadza się po wprowadzeniu i utrwaleniu określonych zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych, czytania ze zrozumieniem. Dyktanda sprawdzane będą   

w ciągu 2 tygodni. 

Każde dyktando sprawdza stopień opanowania pewnych zasad ortograficznych. 

Dyktanda będą oceniane następująco:  

o bardzo dobry – bezbłędnie, ew. 1 błąd drugorzędny  

o dobry – 1-2 błędy  

o dostateczny – 3-4 błędy  

o dopuszczający – 5-6 błędów  

o niedostateczny – 7 i więcej błędów 

Inaczej błędy ortograficzne będą oceniane w innych pracach.  

Uczniowie nieobecni na dyktandzie piszą go na pierwszej umówionej lekcji                           

po przyjściu do szkoły, a uczniowie po dłuższej nieobecności – w ciągu 2 tygodni. 

Kartkówki –z trzech ostatnich tematów lekcji lub sprawdzające pracę domową. 



Trwają 15 minut, są sprawdzane   w ciągu 1 tygodnia . (3-4 kartkówki w semestrze) 

 

Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi zawsze być przygotowany               

z trzech ostatnich lekcji lub z większej partii materiału (np. działu) –                                         

po wcześniejszym zapowiedzeniu przez nauczyciela. 

Brak pracy domowej zaznaczany jest jako "np". Uczeń może mieć 2 "np", 2 minusy –                

za piątym razem otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli uczeń nie odrobi pracy domowej 

zadanej na dłuższy czas lub większy format (wypracowania), wówczas otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub mogą polegać na przygotowaniu określonych 

materiałów potrzebnych na lekcję. 

Prace domowe mogą być krótko i długoterminowe. 

Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego (ew. zeszytu ćwiczeń) – uczeń obowiązkowo 

prowadzi zeszyt i ćwiczenia. 

 

Wypowiedzi ustne – to udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na 

pytania nauczyciela. 

W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

o znajomość zagadnienia;  

o samodzielność wypowiedzi;  

o kultura języka;  

o precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu; 

Aktywność na lekcji – uczniowie za aktywność na lekcji będą otrzymywać plusy.  

o 5 plusów – bardzo dobry  

o 5 minusów - niedostateczny 

Praca w zespole – ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny 

uczeń. 

Ocenie podlegają umiejętności:  

o planowanie i organizacja pracy grupowej;  

o efektywne współdziałanie;  

o wywiązywanie się z powierzonych ról;  

o rozwiązywanie problemów w sposób twórczy;  

Recytacja – uczniowie przygotowują recytację fragmentów prozy lub utworu 

poetyckiego (w zależności od wymagań w danej klasie).  Co najmniej jedna recytacja w 

ciągu semestru. 

Kryteria oceny recytacji:  

❖ Zgodność z tekstem;  



❖ Płynność recytacji ( bez poprawek, czekania na podpowiedź);  

❖ Przestrzeganie znaków przestankowych;  

❖ Dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju wybranego 

fragmentu - interpretacja;  

❖ Gesty i mimika (jeśli są dopuszczalne); 

 

 

    Prace pisemne twórcze i odtwórcze– badają umiejętność redagowania różnych form 

wypowiedzi pisemnych. 

W pracy twórczej ocenie podlega:  

o zrozumienie tematu;  

o znajomość opisywanych zagadnień;  

o sposób prezentacji;  

o znajomość danej formy wypowiedzi;  

o poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna;  

o konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

 

FORMY  PRZEKAZYWANIA INFORMACJI  ZWROTNEJ  

 DLA UCZNIA I RODZICÓW 

  

1.Teczka sprawdzianów ucznia napisanych w ciągu całego roku szkolnego. Teczkę mogą 

przeglądać uczniowie i ich rodzice w czasie zebrań z rodzicami lub na ich życzenie.  

2. „Drzwi otwarte” – indywidualne spotkania z nauczycielami. 

 

EWALUACJA  PZO 

 

1.      Ewaluacja jest przeprowadzana na końcu każdego roku szkolnego i stanowi podstawę 

do wprowadzenia zmian w nowym roku szkolnym. 

2.      Informacje o zmianach są przekazywane uczniom i rodzicom we wrześniu nowego roku 

szkolnego. 

 


