
 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z JĘZYKA POLSKIEGO 

________________________________________________

1. Ocena wystawiana na każdy semestr jest ustalana z wykorzystaniem średniej ważonej. System
średniej ważonej pełni funkcję pomocniczą w ustaleniu ostatecznej oceny semestralnej i rocznej  
z przedmiotu. Wagi poszczególnych form pracy ucznia podaje poniższa tabela:

Waga 5 4 3 2 1

Zadania

Praca klasowa
z lektury

Test lub 
sprawdzian 
z lektury

Zwycięstwo 
w konkursie na 
szczeblu 
wojewódzkim 
i powiatowym 
(miejsca 1-3; 
wyróżnienia)

Test wyboru

Sprawdzian 
gramatyczny

Odpowiedzi ustne

Kartkówki

Praca literacka na lekcji

Dyktando

Zasady ortograficzne

Recytacja

Diagnozy

Zwycięstwo
w konkursie szkolnym
(miejsca 1-3; 
wyróżnienia)

Praca na 
lekcji

Zadania 
domowe

Referaty

Głośne
czytanie

Zeszyt

Praca
w grupie

Aktywność

Wykonanie 
pomocy 
naukowych

2. Uczeń w ciągu semestru może dwa razy nie odrobić zadania domowego lub nie przygotować się
do  lekcji.  Uczeń  zgłasza  nauczycielowi  taką  sytuację  na  początku  lekcji,  fakt  ten  zostanie
odnotowany przez nauczyciela.
W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (choroby, pobytu w szpitalu) uczeń po zgłoszeniu tego
faktu nauczycielowi ma 2 tygodnie na uzupełnienie zaległości.

3. Diagnoza klas czwartych we wrześniu będzie oceniana z wagą „0” , a w czerwcu z wagą  „3”,
diagnoza klas 8 z wagą „3” osobno za test i za wypracowanie.

4.  Praca  klasowa  będzie  przeprowadzana  po  zakończeniu  działu,  zapowiadana  z  tygodniowym
wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem do dziennika i lekcją powtórzeniową.
Czas trwania do 45 minut. 

5. Kartkówki będą przeprowadzane z małych partii materiału (do 3 lekcji). Mogą być zapowiedziane
lub niezapowiedziane. Czas trwania do 20 min. 
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6. Sprawdziany obejmują materiał z więcej niż 3 ostatnich lekcji i są zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem. Czas trwania do 45 minut. 

7. Odpowiedź ustna obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji. 

8.  Testy  diagnostyczne  sprawdzające  wiadomości  i  umiejętności  (zadania  zamknięte,  otwarte,
krótkiej  i  długiej  wypowiedzi),  będą obejmowały zakres materiału, który był omawiany podczas
lekcji.

9.  Uczeń  na  każdej  lekcji  powinien  posiadać:  a)  podręcznik  b)  zeszyt  przedmiotowy  c)  zeszyt
ćwiczeń oraz przybory (długopis, linijka, ołówek). 

10. Za stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia na pracy klasowej, sprawdzianie lub kartkówce
nauczyciel  odbiera pracę i  stawia  ocenę  niedostateczną.  Dotyczy  to  również  zadań domowych
przepisanych z Internetu - plagiat.

11.  Uczeń,  który  nie  pisał  pracy  klasowej,  sprawdzianu,  zobowiązany  jest  do  ich  napisania  
w terminie 2 tygodni. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.

12.  Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ogólnopolskim  w  szkole
podstawowej otrzymują z języka polskiego celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

13.  Uczeń,  który  nie  interesuje  się  procesem  dydaktycznym,  nie  uczestniczy  
w lekcji, jak również nie odrabia prac domowych i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne, nie
może otrzymać oceny pozytywnej z przedmiotu.

14. Aktywność na lekcji jest traktowana jako prezentacja umiejętności oraz wiedzy ucznia i podlega
ocenie także w postaci plusów - zdobycie 6 plusów przekłada się na ocenę celującą o wadze „1”.

15. Przy ocenianiu prac pisemnych 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 99% 
•  ocena celująca –100% 
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