
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI 
 

1. Wiedza i umiejętności ucznia są oceniane w trakcie semestru ocenami cząstkowymi: oceną wg skali 
1 – 6 z użyciem „+” „-”.  
Uczeń otrzymuje informację o swoich osiągnięciach pomagającą w uczeniu się poprzez wskazanie, co 
zrobił dobrze, co wymaga poprawy, jak dalej się uczyć. 
2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest wykonywanie poleceń polonisty; praca na lekcji; odrabianie 
prac domowych. 
4. Ocenie podlegać będą: prace klasowe (redakcja dłuższej wypowiedzi) - zapowiedziane  
i niezapowiedziane, sprawdziany wiedzy i umiejętności, sprawdziany ortograficzne, aktywność na 
zajęciach, wypowiedzi ustne, zadania domowe (szczególnie dłuższe wypowiedzi pisemne), recytacja 
wierszy. 
5. W celu oceny testów, sprawdzianów i prac klasowych stosuje się następującą skalę: 
100% punktów– celujący, 91% - 99% punktów – bardzo dobry, 70% - 90% punktów – dobry, 50% - 69% 
punktów - dostateczny, 30% - 49% punktów - dopuszczający, 0% - 29% punktów  
– niedostateczny. 
6. Skala ocen ze sprawdzianów ortograficznych: 
a) dla klas IV i V: praca bezbłędna – celujący, 1-2 bł. - bardzo dobry, 3-4 bł. - dobry, 5-6 bł.  
- dostateczny, 7 bł. - dopuszczający; 8 błędów - niedostateczny; 3 błędy interpunkcyjne = 1 bł. 
ortograficzny; 
b) dla klas VI - VIII: praca bezbłędna – celujący, 1 bł. - bardzo dobry, 2-3 bł. - dobry, 4 - 5 bł.  
- dostateczny, 6 bł. - dopuszczający; 7 błędów - niedostateczny; 3 błędy interpunkcyjne = 1 bł. 
ortograficzny. 
7. Kryteria oceny dłuższych form wypowiedzi w klasach IV-VII: 
Realizacja tematu: 4 p. 
Język: 2 p. 
Forma: 1 p. 
Segmentacja tekstu: 1 p. 
Ortografia: 1 p. 
Interpunkcja: 1p. 
Razem: 10 p. 
Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości, oceniana jest tylko realizacja tematu. 
10 p. - celujący; 9 p. - bardzo dobry; 8 - 7 p. - dobry; 6-5 p. - dostateczny; 4-3 p. - dopuszczający; 2 - 0 
p. - niedostateczny.  
7. Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 
napisać ich z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż 
2 tyg. po powrocie do szkoły.  
8. Recytacja wiersza jest traktowana jako sprawdzian ustny, nieprzygotowanie skutkuje oceną 
niedostateczną. 
9. Prace pisemne ucznia pozostają w dokumentacji szkoły. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wglądu 
w prace pisemną ucznia znajdującą się u nauczyciela przedmiotu. 
10. Poprawa ocen niedostatecznych z prac klasowych i sprawdzianów jest obowiązkowa. Uczeń pisze 
ją tylko raz i brana jest pod uwagę ocena zdobyta podczas sprawdzianu poprawkowego. 
11. Uczeń ma prawo (przed lekcją) 3 razy w semestrze zgłosić brak przygotowania do zajęć bez 
podania przyczyny. Prawo to nie dotyczy lekcji, na której przeprowadzane są zapowiedziane 
sprawdziany i prace klasowe. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 
12. Uczeń może być odpytywany w formie ustnej lub pisemnej (kartkówka), bez zapowiadania,  
z wiadomości i umiejętności obejmujących zakres trzech ostatnich lekcji. 
13. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 


