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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W KLASACH IVa, IVb i V 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

I. SKALA I FORMY OCENIANIA 

1. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych 

określa się według sześciostopniowej skali: 

celujący    6 

bardzo dobry    5 

dobry     4 

dostateczny    3 

dopuszczający    2 

niedostateczny                  1 

2. Ocenianiu bieżącemu podlegają wszystkie formy sprawdzania osiągnięć ucznia. 

3. Sprawdziany wiadomości i umiejętności oraz kartkówki na wszystkich obowiązkowych  

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych mogą być oceniane na podstawie procentowej ilości 

zdobytych przez ucznia punktów według następującej skali: 

0 %  – 35 %  niedostateczny 

36 % – 50 %  dopuszczający  

51 % – 75 %  dostateczny  

76 % – 90 %  dobry  

91 % – 97 %  bardzo dobry  

98 %- 100 %  celujący  

4. Jeżeli za pracę pisemną są ustalane punkty, wynik procentowy ucznia nie jest jedynym kryterium 

ustalenia oceny. 

5. Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków 

szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych 

prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału  

w lekcjach lub przygotowanie do konkursów. 

6. Osiągnięcia uczniów sprawdza się w następujących formach: 

 - zadanie klasowe, 

- sprawdzian, 

 - dyktando, 

 - kartkówka, 

 - odpowiedź ustna (wypowiedź na dany temat, recytacja), 
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 - prace długoterminowe, 

 - zadania domowe bieżące, 

 - zadania i ćwiczenia wykonywane na lekcji, 

 - kontrola czytania głośnego, 

 - kontrola zeszytu przedmiotowego. 

7. Dyktanda będą oceniane według poniższej tabeli: 

OCENA ILOŚĆ BŁĘDÓW 

ORTOGRAFICZNYCH 

ILOŚĆ BŁĘDÓW 

INTERPUNKCYJNYCH 

CELUJĄCA 0 0 

BARDZO DOBRA 0 1 – 2 

DOBRA 1 – 2 3 – 4 

DOSTATECZNA 3 – 4 5 - 6 

DOPUSZCZAJĄCA 5 – 6 7 - 8 

NIEDOSTATECZNA 7 i więcej 9 i więcej 

 

8. Elementy oceniane w pracach pisemnych: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) rozwinięcie tematu, 

c) poprawność kompozycyjna (np. trójdzielność kompozycji, obecność elementów 

charakterystycznych dla danej formy wypowiedzi), 

d) poprawność merytoryczna (rzeczowa), 

e)bogactwo słownictwa, 

f) poprawność językowa (maksymalną ilość dopuszczalnych błędów ustala każdorazowo 

nauczyciel), 

g) poprawność ortograficzna (maksymalną ilość dopuszczalnych błędów ustala każdorazowo 

nauczyciel), 

h)poprawność interpunkcyjna (maksymalną ilość dopuszczalnych błędów ustala każdorazowo 

nauczyciel), 

i) estetyka zapisu oraz poprawne rozmieszczenie graficzne tekstu, 

j) w szczególnych przypadkach wybitne walory pracy. 

9. Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, 

ortograficznej i interpunkcyjnej oraz estetyki.  

10. Wypowiedzi ustne oceniane są pod kątem znajomości tekstu lub opracowania podanego tematu, 

płynności i wyrazistości mówienia, wyraźnego sposobu wypowiadania się i właściwego tempa 

mówienia. 



3 
 

11. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn losowych zobowiązany jest do napisania 

sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły, po uprzednim ustaleniu 

terminu z nauczycielem.  W wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony inny termin. 

12. W przypadku uchylania się ucznia od obowiązku określonego w punkcie 1., nauczyciel ma prawo 

zlecić uczniowi napisanie sprawdzianu w dowolnym ustalonym przez siebie terminie.  

13. Kartkówki nie muszą być zapowiadane wcześniej, mogą obejmować najwyżej trzy tematy 

lekcyjne.  

14. Uczeń może poprawiać jeden raz każdy sprawdzian, zadanie klasowe, dyktando, zadanie domowe 

w terminie ustalonym przez nauczyciela, a w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej więcej 

razy.  

15. Z kartkówek można poprawiać jedynie oceny niedostateczne. 

16. Ocena ustalona w wyniku poprawy zastępuje automatycznie ocenę poprawianą, o ile jest od niej 

wyższa.  

17. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika. 

 

II. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

1. W półroczu uczeń może zgłosić dwukrotnie brak przygotowania (np)  oraz dwukrotnie brak zadania 

domowego (bz): 

 - przez nieprzygotowanie należy rozumieć brak podręcznika, zeszytu i innych materiałów do zajęć,  

a także gotowości do pisania kartkówki z zakresu materiału omawianego na trzech ostatnich lekcjach 

lub wygłoszenia wypowiedzi ustnej dotyczącej bieżącego materiału, 

 - przez brak zadania domowego należy rozumieć  niewykonanie przez ucznia każdej pracy zadanej do  

zrobienia w domu, 

-  jeżeli uczeń zadanie odrobił, ale nie ma zeszytu, podręcznika lub innych materiałów, w których 

zadania miało zostać wykonane, zgłasza nieprzygotowanie, 

 - nieprzygotowanie nie dotyczy: sprawdzianu, zadania klasowego, dyktanda, kartkówki 

zapowiedzianej wcześniej, 

 - brak zadania nie dotyczy zadań domowych terminowych (zapowiadanych z wyprzedzeniem). 

2. Nieprzygotowanie lub brak zadania uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć, 

zgłoszenie go w trakcie, np. podczas sprawdzania, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

3. W przypadku, gdy uczeń wykorzysta już liczbę „braków zadań” i „braków przygotowania”, za każdy 

kolejny brak przygotowania lub brak zadania domowego uzyskuje ocenę niedostateczną . 

Opracowała: Dorota Jabłońska - Kocela 

 


