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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie 

rok szkolny 2017/2018 

kl. 4-7 
 

JĘZYK POLSKI 
 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane w oparciu o następujące dokumenty: 

1. Rozp. MENiS z dn. 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 193, poz. 2046 z późn. 

zmianami). 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły Podstawowej  nr 77 w Warszawie. 

3. Podstawa programowa języka polskiego. 

4. Standardy wymagań egzaminacyjnych opublikowane przez MEN. 

 

PROCEDURY WYSTAWIANIA OCEN 
 

1.  Przedmioty oceniania 

a) Wiadomości. 

b) Umiejętności. 

c) Postawa ucznia i jego aktywność. 

2. Cele oceniania 

a) Ocenianie bieżące ma: 

 -pomóc uczniowi rozpatrywać, rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go 

do dalszej pracy; 

 -przekazać rodzicom (opiekunom prawnym) informacje o postępach ucznia. 

b) Ocenianie okresowe ma: 

 -przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec nauki pewnej 

części materiału; 

 -dostarczyć informacje rodzicom; 

 -dać nauczycielowi informacje o efektywności jego nauczania. 

3. Skala ocen 

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną 

szkolną:

Stopień    1-niedostateczny; 

                2-dopuszczający; 

                3-dostateczny; 

                4-dobry; 

                5-bardzo dobry; 

                6-celujący. 

4. Ocenianie procentowe 

Procenty Stopnie 

0-29% 1 

30-50% 2 

51-74% 3 

75-90% 4 

91-97% 5 

98-100% 6 
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5. Kryteria ocen  z języka polskiego 

Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny 

celujący Uczeń: 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; 

- biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania; 

- proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania; 

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych; 

- posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym 

językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

- tworzy estetyczne wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami 

gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności 

wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, wyczerpuje 

temat; 

- wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe. 

bardzo dobry Uczeń: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania; 

- sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego 

wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych ujętych w programie 

nauczania; 

- potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

o znacznym stopniu trudności; 

- posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w 

mowie, jak i w piśmie; 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

- bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim; 

- tworzy estetyczne wypowiedzi pisemne, zgodnie z wyznacznikami 

gatunkowymi, w większości poprawne pod względem kompozycji, 

spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym; 

- wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 
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dobry Uczeń: 

- nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania; 

- opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym 

wymagania podstawowe; 

- poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów 

językowych, ortograficznych i stylistycznych; 

- bierze czynny udział w lekcji; 

- wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 

dostateczny Uczeń: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania  

na poziomie nieprzekraczającym wymagań programowych; 

- wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie 

trudności; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, 

ortograficzne i stylistyczne; wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo; 

- rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

- wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

dopuszczający Uczeń: 

- ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym; 

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności; 

- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy 

utrudniające komunikację, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań; 

- nie jest aktywny na lekcjach stara się wykonywać polecenia nauczyciela; 

- pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy; 

- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje 

próby. 

niedostateczny Uczeń: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; 

- nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu 

trudności, ma kłopoty z techniką czytania; 

- w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką 

przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu; 

- ma kłopoty z techniką czytania. 
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6. Formy oceniania 

a) sprawdzian (zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) – z większej 

partii materiału  z możliwością poprawy ocen niedostatecznych i dopuszczających; 

b) kartkówka (niezapowiedziana) – z trzech ostatnich tematów, bez możliwości poprawy 

oceny; 

c) aktywność ucznia na lekcji jest odnotowywana przez nauczyciela w formie (+) lub (-); 

d)  pozostałe:  

- artykuły do gazetki szkolnej; 

- czytanie ze zrozumieniem; 

- dyktando; 

- konkurs przedmiotowy; 

- odpowiedź ustna; 

- praca długoterminowa, np. projekt; 

- praca domowa; 

- praca na lekcji; 

- praca samodzielna w klasie; 

- praca w grupie; 

- recytacja; 

- referat; 

- test kompetencji; 

- zaangażowanie; 

- zeszyt; 

 7. Sposoby oceniania 

a) Każda kategoria oceny ma przypisaną, stałą wagę: 

Kategoria oceny Waga oceny 

Sprawdzian 10 

poprawa sprawdzianu 10 

test kompetencji 10 

konkurs przedmiotowy 9 

Gazetka 9 

Zaangażowanie 9 

czytanie ze zrozumieniem 8 

praca samodzielna w klasie 8 

Kartkówka 7 

Projekt 7 

Recytacja 7 

praca dla chętnych (dodatkowa) 7 

odpowiedź ustna 5 

praca na lekcji 5 

Referat 5 

Minus 4 

prowadzenie zeszytu 4 

aktywność (plusy) 4 

Dyktando 3 

praca domowa 2 

praca w grupie 2 

brak książki/ćwiczeń 1 
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b) Ocena klasyfikacyjna śródroczna/roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej: 

- celujący  - średnia ważona co najmniej 5,25; 

- bardzo dobry  - średnia ważona co najmniej 4,75; 

- dobry   - średnia ważona co najmniej 3,75; 

- dostateczny   - średnia ważona co najmniej 2,75; 

- dopuszczający  - średnia ważona co najmniej 1,75 

- niedostateczny  – średnia ważona poniżej  1,75 

c) Każdorazowo uczeń może otrzymać (+) za: 

- staranne przygotowanie pracy domowej; 

- aktywny udział w lekcji, tzn. częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

- przygotowanie się do omawianej lektury; 

- wykonanie dodatkowego zadania. 

- za 4 (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

d) Każdorazowo uczeń może otrzymać (-) za: 

- niedbałe przygotowanie pracy domowej; 

- niewykonywanie poleceń nauczyciela; 

- brak zdyscyplinowania i unikanie pracy na lekcjach. 

- za 4 (-) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

e) Prowadzenie zeszytu: 

- Uczeń ma obowiązek estetycznie i na bieżąco prowadzić zeszyt przedmiotowy, 

uzupełniając tematy lekcji, w których nie uczestniczył.  

- Pod koniec każdego semestru nauczyciel może sprawdzić zawartość zeszytu. 

- Na końcu zeszytu znajduje się tabela, w której nauczyciel wpisuje: (+) lub (-). 

- W zeszytach oraz w podręczniku do kształcenia językowego nie można używać 

czerwonego koloru. 

f) Uczeń nieobecny lub nieposiadający na lekcji zeszytu ćwiczeń/podręcznika do kształcenia 

językowego ma obowiązek, jak najszybciej uzupełnić zaległości. 

g) Ściąganie oraz rozmowa w trakcie sprawdzianu lub kartkówki skutkuje obniżeniem oceny 

o jedną. 

 h) Kryteria wszystkich form kontroli osiągnięć ucznia są podawane na bieżąco. 

h) Sprawdziany i testy kompetencji są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

i) Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, ma obowiązek napisania go w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. 

j) Klasyfikowanie końcowe polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej rocznej. 

k) Uczeń może jednokrotnie poprawiać sprawdzian, z którego otrzymał ocenę niedostateczną 

lub dopuszczającą, do 2 tygodni od otrzymania oceny w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez nauczyciela. Obie uzyskane oceny mają taką samą wagę. 

l) Sprawdziany, kartkówki, czytanie ze zrozumieniem i wszelkie inne prace pisemne oceniane 

przez nauczyciela uczeń ma obowiązek pisać nieścieralnym długopisem lub nieścieralnym 

piórem. 

8. Nieprzygotowanie do lekcji 

- W każdym półroczu uczeń może dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie: brak pracy 

domowej (wykluczając prace pisemne zadane co najmniej 3 dni wcześniej oraz znajomość 

treści omawianej lektury) lub zeszytu ćwiczeń/podręcznika do kształcenia językowego. 

Kolejne nieprzygotowanie będzie skutkowało wpisaniem oceny niedostatecznej. 

- O nieprzygotowaniu należy powiadomić nauczyciela na początku lekcji.  

- Sporadycznie w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość usprawiedliwienia  przez 

rodzica w formie pisemnej braku pracy domowej, która powinna być odrobiona i pokazana 

nauczycielowi na następnej lekcji. 
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- Brak zeszytu lub ćwiczeń z pracą domową oznacza nieprzygotowanie do lekcji. 

9. Dostosowanie wymagań w stosunku do uczniów posiadających opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, zawierającą informację o dysgrafii, dysortografii lub 

dysleksji  

a) Uczniowie nie otrzymują oceny niedostatecznej z dyktanda. 

b) Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną 

wypowiedzi oraz jej formę językową. 

c) Uczniowie mający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zawierającą informację 

o wydłużeniu czasu pracy, w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, mają o  jedno 

polecenie mniej niż pozostali. 

10. Sposób udostępniania prac uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym 

a) Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy własnej w obecności 

nauczyciela oraz uzyskania zwięzłego uzasadnienia uzyskanej oceny. W przypadku 

narzędzi pomiaru ocenianych według kryteriów procentowych uzasadnienie zastępuje 

informacja o uzyskanych punktach za poszczególne zadania oraz o ich łącznej sumie. 

b) Prawo wglądu do prac mają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia podczas zebrań z 

rodzicami, dni otwartych  lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

nauczycielem tylko w obecności nauczyciela. 

c) Za zgodą i w obecności nauczyciela rodzice (opiekunowie prawni) i uczniowie mogą 

skopiować sprawdzian, poprawę sprawdzianu lub test kompetencji. 

d) Jeżeli nauczyciel odnotowuje wykonanie pracy, ale nie sprawdza jej zawartości 

merytorycznej, stawia znak graficzny, tzw.  "parafkę”. 

 

Opracowały: Małgorzata Alinowska i Barbara Czaplicka 


