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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

 

I. Umowa z uczniami. 

1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia. 

2. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 

3. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w 

dzienniku. Na tydzień przed zapowiedzianą pracą nauczyciel przekazuje uczniom 

kryteria sukcesu. 

4. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

5. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w 

ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. W dniu sprawdzania wiedzy 

nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego uczniowi nieobecnemu „0”, któremu 

nie przypisuje się wagi. Pełni ono funkcję informacyjną dla ucznia, rodzica i 

nauczyciela, że na uczniu ciąży obowiązek przystąpienia do zaległego sprawdzianu. 

Jeżeli uczeń w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły nie wywiąże się z tego 

obowiązku, nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę ucznia w wybranym przez siebie 

czasie. 

6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni 

od dnia oddania sprawdzonych prac. Poprawianie odbywa się tylko jeden raz  w 

terminie ustalonym z nauczycielem. Kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana 

ocena jest wpisana do dziennika. 

7. Prace klasowe (forma wypracowania) nie podlegają poprawie. 

8. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów) nie podlegają poprawie. 

9. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel winien oddać w ciągu dwóch tygodni. 

Dłuższe formy wypowiedzi (np. opowiadanie, rozprawka, charakterystyka) w ciągu 3 

tygodni od daty napisania. 

10. Terminy sprawdzenia prac uczniów lub prac klasowych wydłużają się o czas 

nieobecności nauczyciela w pracy. 

11. Wszystkie prace pisemne uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 

12. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe zlecone 

przez nauczyciela np. projektowe. 

13. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, zgodne z wytycznymi 

nauczyciela. 

14. Uczeń ma obowiązek prowadzenia systematycznych notatek z lekcji – czytelnych i 

estetycznych. 

15. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

16. Oceny bieżące wyrażone są w stopniach (1-6). 

17.  W ocenianiu bieżącym możliwe jest stawianie symbolu „bz”, który oznacza brak 

zadania, przy czym trzeci brak zadania skutkuje oceną niedostateczną. 

18. Oceny oraz wagi ocen są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych 

opiekunów. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

19. Nauczyciel opisuje w dzienniku elektronicznym oceny tak, aby można je było 

przypisać do właściwej wagi, przy czym oceny muszą zawierać w opisie także zakres 

tematyczny  

20. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania 

wiedzy i umiejętności powoduje wystawienie  oceny niedostatecznej bez prawa 

poprawy. 
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21. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za zadanie domowe w przypadku stwierdzenia 

przez nauczyciela, że nie zostało ono wykonane samodzielnie przez ocenianego 

ucznia. 

 

22. Nauczyciel  uzasadnia ocenę : 

a) uczniowi: 

 ustnie - wskazując mocne i słabe strony oraz zalecenia do poprawy. 

 pisemnie – w odniesieniu do sprawdzianów, prac klasowych i wypracowań  

wskazując mocne i słabe strony oraz zalecenia do poprawy 

b) rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego 

uzdolnieniach i trudnościach, zachowaniu – w czasie spotkań z rodzicami (zbiorowych 

i indywidualnych). 

23. Od roku szkolnego 2015/2016 równolegle z ocenianiem sumującym wprowadza się 

ocenianie kształtujące (OK) w następującym zakresie: cele w języku zrozumiałym dla 

ucznia, kryteria sukcesu jasno określające, co będzie oceniane, pytania kluczowe. oraz 

informację zwrotną, która powinna zachęcić uczniów do nauki i pomóc im się uczyć. 

24. Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną , zobowiązany 

jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach 

uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu, zgodnie z PSO 

 

 

II. Obszary aktywności ucznia. Na lekcjach języka polskiego będą następujące 

obszary aktywności uczniów: 

1. Sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć. 

2. Rozwiązywanie problemów. 

3. Aktywność na lekcjach. 

4. Przygotowanie do lekcji (pilność). 

5. Praca domowa. 

6. Praca w grupie i indywidualna. 

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych. 

8. Praca projektowa. 

9. Aktywność dodatkowa, pozalekcyjna. 

10. Inscenizacja, drama, przekład intersemiotyczny np. plakat. 

11. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. 

12. Czytanie lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych. 

III. Proponowane narzędzia oceniania. 

1. Formy ustne: 

a) odpowiedzi, 

b) opowiadanie odtwórcze i twórcze, 

c) recytacja, 

d) prezentacja, 

e) inscenizacja,  

f) czytanie, 

g) udział w dyskusji, argumentowanie, wnioskowanie, 

h) retoryka ( przemówienie). 

2. Formy pisemne: 

a) prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy, kartkówki, 

b) zadania domowe w formie ćwiczeń (np. gramatycznych, ortograficznych, 

słownikowych), 



3 

 

c) wypracowania, 

d) praca na lekcji, 

e) referaty, gazetki, plakaty, prace graficzne, prezentacje multimedialne, 

f) sprawdzian lub kartkówka z treści lektury. 

 

IV. Kryteria umiejętności (umiejętności szczegółowe). 

1. Sprawdzenie stopnia zrozumienia pojęć: 

a) rzeczowość wypowiedzi, 

b) odwoływanie się do wiedzy przedmiotowej, 

c) włączanie terminologii, pojęć z zakresu języka polskiego do swojego słownika, 

d) rozumienie i stosowanie dosłownego i przenośnego znaczenia słów, 

e) poprawne stosowanie pojęć, 

f) zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości i wyciąganie wniosków. 

2. Rozwiązywanie problemów: 

a) właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie problemu, 

b) analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia (problemu), 

c) zaplanowanie rozwiązania, 

d) oryginalność rozwiązania, 

e) wykorzystanie poznanej wiedzy i zdobytych umiejętności, 

f) jasność przedstawiania stanowiska grupy, uzasadnianie, 

g) atrakcyjność prezentacji, 

h) wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie prezentacji, 

i) czas prezentacji. 

3. Aktywność na lekcjach: 

a) udział w rozmowach i dyskusjach, 

b) współpraca z zespołem, 

c) inicjatywa (własne propozycje, pytania), 

d) reakcje na polecenia nauczyciela, 

e) samodyscyplina,  

f) inwencja twórcza. 

4. Przygotowanie do lekcji: 

a) orientacja w bieżącym materiale, 

b) posiadanie wyposażenia ucznia (podręcznik, lektura, ćwiczenia), 

c) odrabianie zadań domowych. 

5. Praca domowa: 

a) prawidłowe wykonanie, 

b) samodzielność w wykonaniu zadania, 

c) stopień zrozumienia zadania, 

d) stosowanie wiedzy i umiejętności, 

e) oryginalność. 

6. Praca w grupie: 

a) aktywne uczestnictwo w pracy w grupie, 

b) aktywne słuchanie innych, 

c) tolerancja wobec wartości i poglądów innych osób, 

d) pomoc innym, 

e) modelowanie zachowania w grupie, 

f) umiejętność „wchodzenia” w różne role, 

g) korzystanie z pomocy innych osób, 

h) podporządkowanie się poleceniom, 

i) umiejętność dyskutowania, negocjowania, 
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j) przestrzeganie kultury języka i dyskusji, 

k) twórczy wkład (argumenty, pomysły), 

l) współodpowiedzialność i terminowość. 

7. Praca projektowa: 

a) stopień zaangażowania w wykonanie projektu, 

b) wykorzystanie różnych źródeł informacji, 

c) dobór odpowiednich środków, technik pracy, 

d) estetyka wykonania projektu,  

e) oryginalność, 

f) wartościowanie – własna ocena, 

g) sposób prezentacji, 

h) terminowość. 

8. Recytacja oraz retoryka  

a) stopień opanowania treści, 

b) odpowiednia intonacja, modulacja głosu, 

c) właściwe tempo wypowiedzi, przestankowanie, akcentowanie, artykulacja, dykcja, 

d) interpretacja głosowa tekstu (walory artystyczne), 

e) celowe wprowadzanie figur retorycznych. 

9. Aktywność pozalekcyjna: 

a) udział w konkursach przedmiotowych, 

b) wykonanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym, 

c) zdobywanie wiadomości wykraczających poza program nauczania. 

10. Wykorzystywanie informacji z różnych źródeł: 

a) korzystanie z mediów, 

b) umiejętność oceny przydatności zgromadzonych materiałów. 

11. Wypowiedź ustna: 

a) zawartość rzeczowa, 

b) wyrażanie sądów, uzasadnianie, porównywanie, wnioskowanie, 

c) płynność, spójność wypowiedzi, logiczny układ treści, 

d) kształtowanie wypowiedzi w zależności od sytuacji komunikacyjnej, 

e) bogactwo słownictwa, 

f) poprawność językowa, 

g) sugestywność wypowiedzi. 

 

12. Analiza przekazów medialnych: 

a) określenie tematyki dzieła, 

b) dostrzeganie problemów stawianych przez utwór, 

c) wyjaśnianie (na przykładach) sposobu konstruowania obrazu (filmowego, literackiego, 

graficznego), warstwy informacyjnej, symbolicznej, estetycznej, perswazyjnej, 

d) uzasadnianie zastosowania określonych technik. 

13. Wypracowanie – ocena dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnej wg 

opracowanych kryteriów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. 

14. W ocenianiu bieżącym zostaną wzięte pod uwagę zalecenia z orzeczeń Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej i respektowane będę jej zalecenia. 
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DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW 

Symptomy trudności i sposoby dostosowania wymagań u uczniów o inteligencji niższej niż 

przeciętna w zakresie przedmiotu nauczania: 

Symptomy trudności: 

 słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia, 

 trudności w czytaniu i pisaniu (trudności z kojarzeniem określonych dźwięków 

(głosek) z odpowiadającymi im symbolami (literami), 

 trudności w rozumieniu czytanych treści, 

 trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, 

w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym (abstrakcyjnym), 

 niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada wcześniejszej fazie 

rozwoju), 

 ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i 

pisemnych, 

 słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny – 

odpowiadają wcześniejszej fazie rozwoju), 

 słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania, 

 duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba 

pamięć długotrwała, operacyjna), 

 trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach, 

 wolne tempo procesów umysłowych i działania.  

 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych uczniów: 

 zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań, 

 dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie 

i odpytywanie, 

 wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury, 

 wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy 

alfabet, 

 odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego, 

 formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na 

ilustrujące przykłady, 

 częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 

 zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego, gdzie szczególnie 

u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień 

programowych usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i 

percepcyjne), (zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją 

niższą niż przeciętna w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na 

lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu), 

 należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na 

lekcjach, 

 dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te 

często nie nadążają za klasą, 

 potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału. 
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Symptomy zaburzeń i formy, metody, sposoby dostosowania wymagań u uczniów z dysleksją 

w zakresie przedmiotu nauczania: 

 

Objawy zaburzeń: 

 trudności w opanowaniu techniki czytania tj.: głoskowanie, sylabizowanie, 

przekręcanie wyrazów, domyślanie się, wolne lub nierówne tempo, pauzy, nie 

zwracanie uwagi na interpunkcję, 

 niepełne rozumienie treści tekstów i poleceń, uboższe słownictwo, 

 trudności w pisaniu, szczególnie ze słuchu, liczne błędy np.: mylenie z – s, d – t, k 

–g, 

 błędy w zapisywaniu zmiękczeń, głosek i – j, 

 błędy w zapisywaniu głosek nosowych ą – om, ę – em, 

 opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab, 

 błędy gramatyczne w wypowiedziach ustnych i pisemnych, 

 trudności w formułowaniu wypowiedzi pisemnych na określony temat, 

 trudności w uczeniu się ze słuchu na lekcji, korzystaniu z wykładów, 

zapamiętywaniu, rozumieniu poleceń złożonych, instrukcji, 

 trudności z zapamiętaniem liter alfabetu, mylenie liter podobnych kształtem l – t – 

ł, 

 mylenie liter zbliżonych kształtem, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni b – d – g 

– p, w – m, 

 opuszczanie drobnych elementów graficznych liter (kropki, kreski), 

 błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci, 

 nieprawidłowe trzymanie przyborów do pisania, 

 wolne tempo pisania, męczliwość ręki, 

 niekształtne litery, nieprawidłowe łączenia – obniżona czytelność pisma, 

 nieumiejętność zagospodarowania przestrzeni kartki.  

 

 

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane 

fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać 

technikę czytania, 

 dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich 

odczytaniu, 

 starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie 

testów, 

 czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na 

korzystanie z książek „mówionych”, 

 raczej nie angażować do konkursów czytania, 

 uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej 

pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu 

wcześniej w domu, 

 częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, 

czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac, 
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 dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu 

trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; 

można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci, 

 dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie, 

 błędów nie omawiać wobec całej klasy, 

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia 

schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie), 

 pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów, 

 nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

 podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, 

logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.), 

 dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z 

lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek, 

 przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie, 

 pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

 usprawniać zaburzone funkcje – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających  

opinię z PPP 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

 nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst, wskazywać wybrane 

fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać 

technikę czytania, 

 dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich 

odczytaniu, 

 starać się w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie 

testów, 

 czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie, pozwalać na 

korzystanie z książek „mówionych”, 

 uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej 

pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu 

wcześniej w domu, 

 błędów nie omawiać wobec całej klasy, 

 w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia 

schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie), 

 pomagać w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów, 

 nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w pracach pisemnych, 

 podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, 

logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.), 

 dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z 

lekcji, w razie potrzeby skracać wielkość notatek, 

 przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie, 

 pozwalać na wykonywanie prac na komputerze. 
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V. W ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy 

przeliczaniu na ocenę obowiązuje skala: 

 98% - 100% ocena celująca 

       97% - 91% - ocena bardzo dobra 

90% - 76% - ocena dobra 

75% - 51% - ocena dostateczna 

50% - 34% - ocena dopuszczająca 

33% - 0% - ocena niedostateczna 

 

VI. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej 

wagę  

w hierarchii ocen: 

 
 

 KATEGORIA WAGA 
1. SPRAWDZIAN 4 
2. PRACA KLASOWA 4 
3. TEST DIAGNOZUJĄCY 3 
4. KARTKÓWKA 3 
5. UDZIAŁ W ELIMINACJACH WOJEWÓDZKICH 3 
6. DYKTANDO 3 
7. ODPOWIEDŹ (ROZSZERZONA) 3 
8. PREZENTACJA/PROJEKT/INSCENIZACJA 3 

9. RETORYKA-UDZIAŁ W DYSKUSJI/ 

ARGUMENTOWANIE/WNIOSKOWANIE/PRZEMÓWIENIE 

3 

10. PRACA PISEMNA (WYPRACOWANIE) 2 
11. UDZIAŁ W ELIMINACJACH REJONOWYCH 2 
12. RECYTACJA 2 
13. PRACA W GRUPACH 2 
14. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 2 
15. AKTYWNOŚĆ 1 
16. PRACA NA LEKCJI 1 
17. ZADANIE DOMOWE 1 
18. UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM 1 
19. ZESZYT/ ZAPIS NOTATEK 1 
20. ODPOWIEDŹ (KRÓTKA) 1 
21. CZYTANIE 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


