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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA KLAS 4-6  
 

Opracowany na podstawie: 

-Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów. 

-Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

- Aktualnie obowiązujących programów nauczania języka polskiego dla szkół podstawowych. 

- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO). 

 

Spis treści: 

I. Zakres oceniania „Przedmiotem oceniania są”. 

II. Cele oceniania. 

III. Skala ocen. 

IV.Kontrola osiągnięć uczniów. 

V. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów. 

VI.Zasady ogólne. 

VII. Kryteria oceny  osiągnięć ucznia na poszczególne stopnie. 

 

I. Przedmiotem oceniania są: 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 
 

II. Cele oceniania 

 

1. Ocenianie bieżące ma na celu: 

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

dalszej pracy; 

 -przekazać rodzicom(opiekunom) informacje o postępach ucznia, 

 -dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, 

metod, form i sposobów nauczania. 

 

2. Ocenianie okresowe: 

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

programu nauki – ocenianie śródroczne i końcoworoczne;  

 -dostarczyć informacji rodzicom; 

 -dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

III. Skala ocen 

 

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną:
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Stopień        1-niedostateczny 
                2-dopuszczający 

                3-dostateczny 

                4-dobry 

                5-bardzo dobry 

                6-celujący 

 

Taksonomia ocen powinna uwzględniać następujące poziomy wymagań: 

 

Konieczne (na ocenę dopuszczającą) 

Podstawowe (na ocenę dostateczną) 

Rozszerzające (na ocenę dobrą) 

Dopełniające (na ocenę bardzo 

dobrą) 

Obejmują treści: 

-najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

-łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

-często powtarzające się w procesie nauczania, 

-określone programem nauczania na poziomie 

nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych, 

-proste, uniwersalne umiejętności z zakresu nauczania 

języka polskiego. 

Obejmują treści: 

-złożone, mniej przystępne niż 

zaliczone do podstawowych 

wymagań, 

-wymagające korzystania z 

różnych źródeł, 

-umożliwiające rozwiązywanie 

problemów, 

-pośrednio użyteczne w życiu 

pozaszkolnym, 

-pozwalające łączyć wiedzę z 

różnych przedmiotów i dziedzin. 

 

IV. Kontrola osiągnięć uczniów 

1. Pisemne: 

  -odpowiedzi na pytania; 

  -rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń; 

  -testy i sprawdziany (diagnostyczne i podsumowujące); 

  -redagowanie tekstów użytkowych; 

  -redagowanie prac literackich. 

2. Ustne: 

  -kilkuzdaniowa wypowiedź na wskazany temat dot. znajomości lektury, zagadnień w zakresie 

nauki o języku, teorii literatury; 

  -opowiadania; 

  -czytanie tekstów; 

  -prezentacja; 

  -recytacja. 

3. Praktyczne: 

- pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika; 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

- przygotowanie do zajęć. 
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VV..  FFoorrmmyy  sspprraawwddzzaanniiaa  oossiiąąggnniięęćć  ii  uummiieejjęęttnnoośśccii  uucczznniióóww::  

 prace stylistyczne (redagowanie tekstów) 

 sprawdziany i testy obejmujące duży zakres materiału (2- 3 w semestrze) 

 krótkie sprawdziany i kartkówki, dotyczące jednego problemu 

 odpowiedzi ustne 

 recytacje, inscenizacje, prezentacje 

 prace domowe 

 zadania z kart pracy 

 zeszyt przedmiotowy 

 postawa wobec przedmiotu (aktywność, zachowanie i zaangażowanie podczas lekcji) 
 

VI. Zasady ogólne: 

1. Na ocenę końcoworoczną uczeń pracuje przez cały rok. 

2. Uczeń ma prawo do 2 nieprzygotowań w semestrze. Każde kolejne nieprzygotowanie 

równoznaczne jest z wpisaniem do e-dziennika oceny niedostatecznej. 

Nieprzygotowanie dotyczy: braku zeszytu, podręcznika, pracy domowej. Nie dotyczy 

nieznajomości lektury lub przedstawienia efektów pracy grupy zadaniowej. 

3. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku zajęć. 

4. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianu, przy czym przy wystawianiu 

ocen klasyfikacyjnych brane są pod uwagę dwie oceny.  

5. Poprawa nie dotyczy kartkówek, prac domowych, dyktand (sprawdzian w zakresie 

znajomości zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych oraz umiejętności stosowania 

tychże norm w praktyce. 

6. W klasach 4-5 nauczyciel podaje uczniom tekst dyktanda lub zakres słownictwa 

objętego sprawdzianem ortograficznym. 

7. W ciągu semestru przeprowadzane są co najmniej 2 sprawdziany podsumowujące dany 

dział. 

8. Kartkówki nie wymagają zapowiedzenia. Mogą obejmować materiał z 1-3 ostatnich lekcji, 

w tym pracy domowej. 

9. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel 

informuje uczniów o terminie sprawdzianu oraz zakresie materiału objętego 

sprawdzianem. 

10. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych zobowiązany jest 

napisać sprawdzian w terminie wskazanym przez nauczyciela. W przeciwnym razie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń nieobecny na 

sprawdzianie z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

11.  Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne i kryteria oceniania do zaleceń Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, na podstawie opinii tejże Poradni.  

12. W przypadku uczniów dyslektycznych nauczyciel w ocenie prac nie bierze pod uwagę 

estetyki zapisu, a jedynie jego czytelność. W ocenie prac uczniowie ci nie są ocenieni za 

poprawność ortograficzną, rozliczani są natomiast ze znajomości zasad ortografii oraz 

interpunkcji; rozpoczynania zdań wielką literą; zamykania myśli w granicy zdania. 

Ponadto mają wydłużony czas pracy – np. wykonują mniej zadań podczas sprawdzianów. 
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Uczniowie dyslektyczni mogą odrabiać prace domowe na komputerze, w dowolnych 

programach edytowania tekstów (np. WORD) – wówczas wydruki zadań czy prac 

literackich wklejają do zeszytów czy ćwiczeń. 

13.  Obowiązkiem ucznia nieobecnego na zajęciach jest uzupełnienie lekcji - zapisów, 

notatek w zeszycie czy ćwiczeniach/podręczniku itp. Na uzupełnieniu braków w wyniku 

kilkudniowej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma 7 dni. W uzasadnionych 

przypadkach (np. dłuższej nieobecności) uczeń dokonuje uzupełnień w ciągu 14 dni. 

14.  Nauczyciel wystawia oceny śródroczne i końcoworoczne na podstawie ocen cząstkowych 

(co najmniej 10). Oceny są ważone – poszczególnym stopniom przypisano określoną wagę: 

Kategoria ocen waga 

Praca pisemna na lekcji – prace redagowane przez 

uczniów podczas lekcji (uczniowie mogą korzystać z 

podręcznika, zeszytu, słownika itp. pomocy 

dydaktycznych) 

X2 

Praca na lekcji – zaangażowanie ucznia podczas lekcji X1 

Praca domowa X1 

Sprawdzian X3 

Kartkówka X2 

Dyktando X2 

Aktywność – wykonywanie dodatkowych zadań, pomocy 

dydaktycznych; udział w dyskusji itp. 

X1 

Recytacja, Drama/Inscenizacja X1 

Praca zespołowa – praca w grupie podczas lekcji X1 

Projekt – jego realizacja oraz prezentacja 

(indywidualnie lub grupowo) 

X2 

Zeszyt X1 

Konkurs – laureat (I, II, III miejsca; wyróżnienie) X4 

Konkurs – udział (nauczyciel może ocenić wkład pracy 

ucznia, nawet jeśli uczeń nie został laureatem) 

X1 

Wypowiedź ustna  X1 

Prezentacja  X2 

 

VII. Kryteria oceny  osiągnięć ucznia na poszczególne stopnie: 

1) Ocena celująca – uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobra, a ponadto: 

 wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem; 

 dysponuje wiedzą wychodzącą ponad program nauczania (wymagania dopełniające); 

 samodzielnie dostrzega i formułuje problemy polonistyczne; 

 jest dociekliwy; 

 konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu; 

 samodzielnie interpretuje, analizuje i syntezuje poznane treści; 

 transponuje zdobyte wiadomości w nowe sytuacje poznawcze; 
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 bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – osiąga w nich sukcesy; 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych dotyczących 

j.polskiego;  

 potrafi przygotować twórczą, oryginalną, poruszającą inscenizację czy recytację;  

 czuje się odpowiedzialny za wyniki pracy zespołów zadaniowych; 

 w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem; indywidualizuje styl 

wypowiedzi i dostosowuje go do sytuacji komunikacyjnych; 

 zawsze jest przygotowany do lekcji. 

2) Ocena bardzo dobra  

 uczeń  zawsze wykazuje się znajomością i rozumieniem poznanych na lekcji 

pojęć, sprawnie i precyzyjnie posługuje się terminologią w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym; 

 jasno i logicznie rozumuje; 

 samodzielnie rozwiązuje zadania, problemy w sposób wyczerpujący i 

twórczy; 

 sporadycznie popełnia błędy, dostrzega je i dokonuje ich korekty; 

 jest odpowiedzialny w swoich działaniach; 

 przygotowuje ciekawe prezentacje, inscenizacje, recytacje; 

 chętnie współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy; 

 jego wypowiedzi są precyzyjne, dojrzałe językowo i stylistycznie; posługuje 

się bogatym słownictwem; 

 angażuje się podczas lekcji- aktywnie w niej uczestniczy; 

 podejmuje próby samodzielnej interpretacji tekstów oraz sytuacji 

problemowych; 

 materiał nauczania opanował wyczerpująco, zdobytą wiedzę wykorzystuje w 

praktyce. 

3) Ocena dobra  

 uczeń często wykazuje się znajomością i rozumieniem  pojęć poznanych na 

lekcji - sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się terminologią w 

wymiarze teoretycznym i praktycznym; 

 logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób 

rozwiązania; 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania; 

 stosuje wiedzę i umiejętności w działaniach praktycznych; 

 bez trudu odnajduje informacje w tekście – czyta ze zrozumieniem; 

 przedstawia propozycje rozwiązania problemów; 
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 na ogół pisze poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, 

interpunkcyjnym – popełnia nieliczne błędy; 

 jego wypowiedzi zazwyczaj są poprawne językowo i stylistycznie – pojawiają 

się w nich drobne potknięcia; 

 analizuje popełnione przez siebie błędy – nie powtarza ich; 

 współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy; 

 systematycznie odrabia prace domowe; czasem wykonuje zadania 

dodatkowe; 

 bierze czynny udział w lekcji; 

 materiał nauczania opanował w stopniu zadowalającym. 

4) Ocena dostateczna 

 zna, definiuje i rozumie podstawowe pojęcia; 

 przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią 

terminologią; 

 czasami samodzielnie analizuje  i rozwiązuje typowe zadania, najczęściej 

jednak korzysta z pomocy nauczyciela, popełnia błędy; 

 bywa niestaranny; 

 jego wypowiedzi są na ogół poprawne językowo i stylistycznie, ale posługuje 

się ubogim słownictwem; 

 sporadycznie zabiera głos podczas lekcji; 

 współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy; 

 opanował materiał na poziomie podstawowym. 

5) Ocena dopuszczająca – uczeń opanował wiadomości i umiejętności konieczne do 

kontynuowania nauki: 

 zna najbardziej podstawowe pojęcia; 

 analizuje i rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela, rozwiązuje je długo i 

niestarannie; 

 bardzo często popełnia błędy; 

 jego wypowiedzi są mało poprawne językowo i stylistycznie; 

 współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy, ale jego 

działania  nie zawsze są skuteczne; 

 podejmuje próby rozwiązania wskazanych zadań, odrabiania prac domowych; 

 uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, jeśli udział w nich zalecił 

nauczyciel; 

 wykazuje chęć do pracy; 

 stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, przy wydatnej pomocy nauczyciela; 

 opanował materiał nauczania w stopniu koniecznym do kontynuowania nauki. 
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6) Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do 

kontynuowania nauki: 

 nie zna najbardziej podstawowych pojęć; 

 nie potrafi wykonać polecenia/zadania nawet przy pomocy nauczyciela; 

 notorycznie nie odrabia prac domowych – nawet nie podejmuje takiej próby; 

 nie rozumie poleceń nauczyciela; 

 unika udziału w zajęciach wyrównawczych; 

 notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć. 
 


