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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO SP 85 
Aktualizacja 2017/2018 

 
Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego 

rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne ucznia oraz pełniącego funkcję informacyjną, 
diagnostyczną i motywacyjną. 

CELE OCENIANIA 

1. Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w tym: 

 pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron oraz w ukierunkowaniu go 
do dalszej pracy,  

 przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia,  
 przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym  doborze materiałów, 

metod i sposobów nauczania,  
 przygotowanie do sprawdzianu zewnętrznego;  

2. Ocenianie śródroczne i końcowo roczne ma:  

 przekazać uczniowi informację na temat jego postępów w nauce języka polskiego,  
 dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji na temat poziomu wiedzy  

i umiejętności ucznia,  
 monitorować system szkolny,  
 różnicować i klasyfikować uczniów,  

 pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu;  

INFORMACJE O POSTĘPACH UCZNIA gromadzi się:  

 w dzienniku lekcyjnym,  
 w zeszytach przedmiotowych,  
 w teczkach prac uczniów (zawierających np. sprawdziany, testy, wypracowania);  

 
SKALA OCEN: 

 
STOPIEŃ    OZNACZENIE CYFROWE      SKRÓT LITEROWY 
celujący                       6                                         cel 
bardzo dobry                5                                         bdb 
dobry                            4                                         db 
dostateczny                  3                                          dst 
dopuszczający              2                                          dop 
niedostateczny              1                                         ndst  

  
FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA BIEŻĄCEGO WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

 
1. Nauczyciel na lekcjach języka polskiego może stosować następujące formy sprawdzania 
wiedzy i umiejętności ucznia: 
a) odpowiedzi ustne (m.in. odpytywanie z omówionego zakresu materiału, udział w dyskusji, dialog, 
argumentowanie, wnioskowanie) oraz recytacja wierszy lub fragmentów prozy; 
b) prace pisemne: 

 kartkówka - dotyczy 3 ostatnich tematów zagadnień; bez zapowiedzi; czas trwania do 20 minut; 
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 sprawdzian lub praca klasowa obejmująca duży zakres materiału - zapowiedziane na tydzień przed 
terminem; potwierdzone wpisem w dzienniku; czas trwania do 90 minut (sprawdziany będą poprzedzone 
lekcją powtórzeniową); 

 testy z gramatyki i znajomości treści lektury - zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; czas trwania 
45 minut; 

 wybrane prace domowe w zeszycie przedmiotowym; 

 zadania z kart pracy; 

 wybrane ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (zadane do odrobienia w domu);  

 bieżące notatki, prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność, zapisywanie daty, numeru lekcji, 
podkreślenie tematu, zachowanie ustalonych odstępów i estetyka pisma); 

 prace dodatkowe; 
c) aktywność na lekcji i postawa wobec przedmiotu: 

 praca w grupach (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, 
efekty pracy); 

 częste zgłaszanie się w czasie lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi; 

 systematyczność w odrabianiu zadań domowych; 
d) aktywność pozalekcyjna: 

 aktywny udział w tworzeniu gazetki szkolnej; 

 udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych (recytacja poezji, konkursy języka 
polskiego, konkurs czytelniczy - Mole książkowe itp.); 

 udział w akademiach szkolnych z okazji różnych uroczystości; 
Aktywność pozalekcyjna może spowodować podwyższenie oceny śródrocznej i końcowo rocznej o jeden stopień. 
 
2. Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej 
klasie. Minimalna liczba ocen w semestrze na każdym poziomie nauczania – 15. 
  
3. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe. 
 
4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie bądź teście ma obowiązek zaliczyć go w formie i czasie ustalonym                      
z nauczycielem. 
 
5. Nauczyciel ma obowiązek zwrócić sprawdzone prace klasowe, sprawdziany, testy i kartkówki w terminie do 
dwóch tygodni roboczych. 
 
6. Przy ocenianiu stosuje się następujący przelicznik procentowy: 
 
-ocena niedostateczna – 0% do 30% 
-ocena dopuszczająca – 31% do 50% 
-ocena dostateczna – 51% do 75% 
-ocena dobra – 76% do 90% 
-ocena bardzo dobra – 91% do 97% 
-ocena celująca – 98% do 100% 
 
7. Nieprzygotowanie do lekcji zaznaczamy w dzienniku symbolem np., brak zadania domowego - bz. 
  
8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia braku zadania domowego i jednego nieprzygotowania do lekcji      
w ciągu semestru (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów). Jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym w/w 
symbolami.  
 
9. Kolejne nieprzygotowania i braki zadań domowych traktowane są jako ocena niedostateczna. 

 
10. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: 
- brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 
- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, 
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- nieprzeczytanie zadanego tekstu literackiego; 

 
Uczeń nieobecny w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości, uzupełnienia zeszytu 
przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz odrobienia zadania domowego i przeczytania zadanego na 
daną lekcję tekstu literackiego !!! 
 
11. Aktywność na lekcji jest traktowana jako prezentacja umiejętności i wiedzy ucznia i podlega ocenie.                   
Za aktywność uczeń może otrzymać plusa. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą. 
 
12. Za niesamodzielną pracę podczas pomiaru wiedzy i umiejętności uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 
13. Uczeń o obniżonym progu wymagań – potwierdzonym przez PPP – otrzyma na teście lub sprawdzianie zestaw 
pytań dostosowany do jego możliwości edukacyjnych. 
 
14. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych  oceniani są zgodnie z zaleceniami PPP (np. nieobniżanie 
oceny za brak poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej oraz graficznej, nieodpytywanie na forum klasy                 
z głośnego czytania na ocenę, wydłużenie czasu pracy na sprawdzianach). 

 
FORMY POPRAWY OCENY NIEDOSTATECZNEJ PRZEZ UCZNIÓW  

1. Poprawie podlegają: 
- sprawdziany, 
- testy; 
 
Ocena inna niż niedostateczna podlega poprawie raz w semestrze. 

 
2. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej w terminie 5 dni nauki szkolnej od jej 
otrzymania. Poprawa może nastąpić tylko raz. 
 
3. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny niedostatecznej. 

 
4. Kartkówki, prace klasowe, dyktanda, odpowiedzi ustne, zadania domowe nie podlegają poprawie. 
 
UMOWA W SPRAWIE NIEPRZYGOTOWANIA SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ 
 
1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć: 
- z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni, 
- po powrocie z sanatorium, szpitala lub uzdrowiska. 
 
2. Na uzupełnienie wiadomości uczeń ma: 
    - 3 dni  w przypadku tygodniowej nieobecności (po upływie tego terminu uczeń jest traktowany na równi             
z pozostałymi uczniami); 
     - 1 tydzień po nieobecności powyżej jednego tygodnia; 
     - 2 tygodnie w przypadku nieobecności powyżej jednego miesiąca. 
 
USTALANIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 
 
1. Ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych 
uzyskanych przez ucznia w wyniku różnych form sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. 
 
2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen cząstkowych 
uzyskanych w danym semestrze. 
 
KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH UCZNIÓW 
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1. Zgodność pracy z tematem -1p. 
2. Rozwinięcie tematu  - 2p. 
3. Charakterystyczne elementy danej formy wypowiedzi (np. miejscowość, data, nagłówek, obecność zwrotów do 
adresata, podpis w liście) -1p. 
4. Odpowiedni układ graficzny (właściwe rozmieszczenie elementów, akapity, odstępy, marginesy) – 1p. 
5. Trójdzielność wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) – 1p. 
6. Poprawność językowa (stylistyczna, składniowa, fleksyjna, frazeologiczna - dopuszczalne 2 błędy) – 1p. 
7. Poprawność ortograficzna (dopuszczalne 1-2 błędy w zależności od długości pracy) -1p. 
8. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 2-3 błędy w zależności od długości pracy) – 1p. 
9. Estetyka zapisu (czystość, czytelność zapisu, skreślenia) – 1p. 
 
KRYTERIA OCENY DYKTAND 
 
0 błędów > cel 
0 błędów zasadniczych > bdb 
1 błąd zasadniczy > +db 
2 błędy zasadnicze > db 
3 błędy zasadnicze > +dst 
4 błędy zasadnicze > dst 
5 błędów zasadniczych > +dop 
6 błędów zasadniczych > dop 
7 błędów zasadniczych > ndst 
* 2 błędy II stopnia = 1 błąd zasadniczy 
* 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd zasadniczy 
 
 
KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH 
 
1. DYKTANDA: 
 
0 błędów zasadniczych > cel 
1 błąd zasadniczy > bdb 
2 błędy zasadnicze > -bdb 
3 błędy zasadnicze > +db 
4 błędy zasadnicze > db 
5 błędów zasadniczych > -db 
6-7 błędów zasadniczych > +dst 
8-9 błędów zasadniczych > dst 
10-11 błędów zasadniczych > +dop 
12-14 błędów zasadniczych > dop 
15 błędów zasadniczych > nast. 
Uczeń dyslektyczny nie jest zwolniony z obowiązku pisania sprawdzianów ortograficznych i dyktand! 
 
2. WYPRACOWANIA KLASOWE I DOMOWE: 
 

 W wypracowaniach klasowych ortografia nie jest uwzględniana. Bierze się pod uwagę treść pracy, 
kompozycję oraz jej poprawność językową i stylistyczną. Nauczyciel nie odejmuje punktów za błędy 
ortograficzne. 

 

 Wypracowania domowe podlegają normalnej ocenie, również pod względem ortograficznym. W domu 
uczeń ma możliwość i obowiązek pracy ze słownikiem ortograficznym. 
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KLASYFIKACJA I OZNACZENIA BŁĘDÓW W PRACACH PISEMNYCH:  
rzeczowe (rz.), frazeologiczne (jęz.), logiczne (log.), fleksyjne (jęz.), ortograficzne (o!), słowotwórcze (jęz.), 
interpunkcyjne (i), składniowe (skł.), literowe (graf.), stylistyczne (styl.), nie na temat (nt), niezrozumiałość (sens?), 
słownikowe – wyrazowe (jęz.); 
 
  

Szczegółowe kryteria ocen  z języka polskiego dla klas 4-6 

Ocena celująca 
 Uczeń: 
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program, 
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie,  
- czyta wszystkie lektury szkolne oraz książki wybrane samodzielnie, 
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację, 
- w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem, 
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim, 
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach, 
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe, 
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej, 
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data), 
- wykazuje aktywność pozalekcyjną (konkursy przedmiotowe szkolne i pozaszkolne, gazetka szkolna, 

inscenizacje);  

 
Ocena bardzo dobra: 
Uczeń: 
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie, 
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia, 
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej 

interpretacji, 
- czyta wszystkie lektury szkolne, 
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje, 
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny, 
- aktywnie uczestniczy w lekcji, 
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe, 
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne, 
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej, 
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data); 

 
Ocena dobra: 
Uczeń: 
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki, 
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą 

nauczyciela, 
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje, 
- czyta prawie wszystkie lektury szkolne, 
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych, 
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów, 
- bierze czynny udział w lekcji, 
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe, 
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej, 
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data); 
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Ocena dostateczna: 
Uczeń: 
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma 

problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem, 
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela, 
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących 

błędów językowych,  
- czyta fragmentarycznie lektury szkolne, 
- sporadycznie zabiera głos na lekcji, 
- odrabia obowiązkowe prace domowe; 
 
Ocena dopuszczająca: 
Uczeń: 
- ma duże braki w wiedzy, 
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela, 
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,  
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z 

formułowaniem nawet prostych zdań, 
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy, 
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, 
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej; 

 
Ocena niedostateczna: 
Uczeń: 
- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy, 
- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela, 
- wykazuje się niechęcią do nauki, 
- nie rozumie poleceń nauczyciela, 
- nie odrabia prac domowych, 
- nie czyta lektur szkolnych, 
- nie pracuje w czasie pracy własnej;  

 

Szczegółowe kryteria ocen  na koniec semestru (wersja dla ucznia) 

   
Szóstkę, czyli ocenę celującą otrzymasz, jeżeli: 
- potrafisz samodzielnie rozwiązywać trudne problemy i zadania, 
- czytasz nie tylko lektury obowiązkowe, 
- posiadasz wiedzę wykraczającą poza program klasy,  
- potrafisz napisać ciekawą i oryginalną pracę, 
- piszesz i wypowiadasz się poprawnym i bogatym językiem, 

- błędy ortograficzne popełniasz tylko w bardzo trudnych wyrazach, 
- aktywnie uczestniczysz w lekcji i zajęciach związanych z językiem polskim (np. koło dziennikarskie), 
- zawsze odrabiasz prace domowe, także nieobowiązkowe, 
- kulturalnie zachowujesz się na lekcji,  
- bardzo starannie prowadzisz zeszyt, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś szóstkę lub piątkę, 
- brałeś udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych związanych z językiem polskim,  

 
Piątkę, czyli ocenę bardzo dobrą otrzymasz, jeżeli: 
- samodzielnie rozwiązujesz większość zadań, 
- zawsze masz przeczytane lektury i jesteś przygotowany do lekcji, 
- opanowałeś materiał omawiany na lekcjach, 
- potrafisz pisać i mówić poprawnie, masz bogate słownictwo, 
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- bardzo rzadko popełniasz błędy ortograficzne, 
- często odrabiasz także nieobowiązkowe prace, 
- kulturalnie zachowujesz się w czasie lekcji, 
- starannie prowadzisz zeszyt, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś piątki; 

 
Czwórkę, czyli ocenę dobrą otrzymasz, jeżeli: 
- potrafisz samodzielnie rozwiązać łatwiejsze problemy i zadania, trudniejsze z niewielką pomocą nauczyciela, 
- czytasz lektury, 
- masz tylko niewielkie braki w posiadanej wiedzy, 
- w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych popełniasz niewiele błędów, 
- zawsze odrabiasz obowiązkowe prace domowe, czasem też dodatkowe, 
- na lekcji jesteś skoncentrowany, nie przeszkadzasz kolegom i nauczycielowi, 
- prowadzisz starannie zeszyt, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś czwórki; 

 
Trójkę, czyli ocenę dostateczną otrzymasz, jeżeli: 
- rozwiązujesz samodzielnie proste zadania, 
- opanowałeś najważniejsze wiadomości, 
- czasami zdarza ci się nie przeczytać lektury „na czas”, 
- budujesz proste wypowiedzi, twój zasób słownictwa nie jest bogaty, 
- odrabiasz obowiązkowe prace domowe, 
- często rozmawiasz na lekcji, nie koncentrujesz się na zadaniach, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś trójki; 

 
Dwójkę, czyli oceną dopuszczającą otrzymasz, jeżeli: 
- proste zadania wykonujesz przy pomocy nauczyciela, 
- masz duże braki w wiedzy, 
- często nie zdążasz przeczytać lektury, 
- popełniasz dużo błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, nie potrafisz budować poprawnych 

zdań, masz bardzo ubogie słownictwo, 
- często nie masz pracy domowej, 
- rzadko jesteś skoncentrowany na lekcji, 
- nie pracujesz systematycznie w czasie pracy własnej, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś dwójki; 

 
Jedynkę, czyli ocenę niedostateczną otrzymasz, jeżeli: 
- nawet z pomocą nauczyciela nie potrafisz rozwiązać prostego zadania, 
- nie wykazujesz chęci do nauki, 
- nie czytasz lektur, 
- nie potrafisz budować poprawnych wypowiedzi, 
- nie znasz zasad ortografii, 
- nie pracujesz w czasie pracy własnej, 
- nie prowadzisz zeszytu, 
- rozmawiasz w czasie lekcji, przeszkadzasz kolegom i nauczycielowi, 
- z większości sprawdzianów otrzymałeś jedynki; 

 
Oprac. A. Krawczuk, A. Bieniek  

 

 


