
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZJĘZYKA POLSKIEGO 

 W KLASACH IV-VI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE 

 

 

 

Celem oceniania jest: 

 informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić,  

 motywowanie ucznia do dalszej nauki i wszechstronnego rozwoju jego zainteresowań, 

 pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju, 

 dostarczenie informacji uczniom i rodzicom /opiekunom prawnym/ o postępach w nauce, spostrzeżonych trudnościach i uzdolnieniach 

ucznia, 

 doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 

Szczegółowe wymagania edukacyjne określają to, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania na 

poszczególnych etapach kształcenia. Zawarte są one w planach nauczania. 

Na pierwszych zajęciach lekcyjnych uczniowie są zapoznawani z PSO. W formie zapisanej plan i program nauczania znajdują się w pokoju 

nauczycielskim oraz w gabinecie wicedyrektora i udostępniane są na miejscu.  



 

Przedmiotem kontroli, oceny i diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia są: wypowiedzi ustne i pisemne, odpowiedzi , zadania domowe, prace 

klasowe z lektury,  sprawdziany, testy,  dyktanda, prowadzenie zeszytu, głośne czytanie, znajomość zasad ortograficznych, czytelnictwo w 

określonym dla ucznia zakresie, głos w dyskusji, praca na lekcji, wiadomości z nauki o języku, dzienniczek lektur. 

 

Sprawdziany i testy diagnostyczne są udostępniane rodzicom podczas konsultacjach u nauczyciela przedmiotu w okresie 30 dni po zapoznaniu 

ucznia z wynikami pracy. Kartkówki są oddawane uczniowi, który ma obowiązek zapoznać rodzica z pracą. 

 

Uczeń ma możliwość jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu lub kartkówki w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy. Poprawianie oceny 

odbywa się po lekcjach lub w czasie lekcji w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela (w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od 

otrzymania negatywnej oceny). Testy diagnostyczne nie podlegają poprawie. 

Praca ucznia lub jej wynik może być oceniony w formie stopnia szkolnego lub w formie opisowej ustnie lub pisemnie.  

Przy ocenianiu przedmiotowym stosuje się ogólne kryteria z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.Wymagania dla uczniów ze 

wskazaniami PPP ustala się indywidualnie w zależności od wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie. 

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły napisać sprawdziany i nadrobić zaległości. 

 

 



Kryteria oceniania z języka polskiego 

Umiejętność/ 

ocena 

Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca Niedostateczna 

Mówienie Uczeń tworzy 

wypowiedzi dłuższe 

z użyciem 

ponadprogramowego 

słownictwa, ma 

liczne skojarzenia w 

związku z tematem. 

 

 

Uczeń buduje 

płynne dłuższe 

wypowiedzi, 

wyczerpując 

temat. 

Uczeń buduje 

zdania pełne, 

sensowne, z 

użyciem nowego 

słownictwa 

poznanego na 

lekcji. 

Uczeń buduje 

wypowiedzi 

zrozumiałe, 

używa poprawnie 

potocznego 

słownictwa. 

Uczeń ma 

trudności z 

formułowaniem 

prostych myśli, 

odpowiada 

monosylabami. 

Uczeń nie potrafi 

sformułować 

prostych myśli. 

Pisanie Posiada wyrobiony 

charakter 

estetycznego pisma; 

posługuje się 

językiem oddającym 

myśli, wyraża je w 

sposób niebanalny, z 

zacięciem 

literackim. Odznacza 

się wyjątkową 

sprawnością 

ortograficzną. 

 

 

 

Pisze estetycznie, 

ładnym 

charakterem ; 

stosuje 

zróżnicowaną 

składnię, 

słownictwo, 

frazeologizmy, 

nie popełnia 

błędów 

językowych. 

Wyjątkowo 

pojawiają się 

błędy w wyrazach 

trudnych. 

Pisze czytelnie, 

czysto, ale nie ma 

wyrobionego 

charakteru pisma. 

Popełnia 

sporadycznie 

błędy 

gramatyczne i 

stylistyczne, 

stosuje zdania 

rozwinięte , ma 

bogate 

słownictwo; 

rzadko pojawiają 

się błędy w 

pracach własnych 

ucznia. 

Pisze litery 

zachwiane, 

nieproporcjonalne, 

zachowujące 

jednak kształt. 

Rzadko popełnia 

błędy 

gramatyczne, 

stylistyczne, gdyż 

zasób słownictwa 

ma ograniczony. 

W pisowni 

występują błędy 

mimo znajomości 

zasad 

ortograficznych. 

Pisze 

nieczytelnie, 

niestarannie, ale 

czytający może 

domyślić się 

treści. Popełnia 

błędy 

gramatyczne, 

stylistyczne, które 

jednak pozwalają 

zrozumieć sens. 

Robi liczne błędy 

w poznanych i 

ćwiczonych 

wyrazach. 

Charakter pisma 

nieczytelny, 

nasilone 

występowanie 

błędów 

ortograficznych, 

gramatycznych i 

językowych. 

Wypowiedzi 

nielogiczne. 



Czytanie i 

słuchanie. 

Aktorsko czyta 

teksty, umiejąc 

wydobyć sens 

utworów. Potrafi 

twórczo 

wykorzystać 

odczytane 

informacje. 

Usłyszane 

wiadomości kojarzy 

z posiadanymi, 

wyciąga wnioski, 

twórczo 

wykorzystuje. 

 

 

 

Ma bardzo dobre 

tempo , 

artykulację i 

intonację, stosuje 

odpowiednią 

modulację głosu. 

Potrafi wyszukać, 

zanalizować, 

dokonać syntezy i 

wykorzystać 

informacje. 

Zapamiętuje 

dłuższą 

wypowiedź, 

odpowiednio ją 

wykorzystuje i 

przetwarza. 

Tempo zgodnie z 

normą, poprawna 

artykulacja, 

stosuje właściwą 

intonację. 

Znajduje 

informacje 

podane wprost, 

rozumie je i 

potrafi 

zastosować. Z 

dłuższej 

wypowiedzi umie 

wyłowić 

potrzebne 

informacje i 

wykorzystać je. 

Charakteryzuje go 

powolne tempo, 

nielogiczne 

przerwy w 

zdaniach. Potrafi 

odszukać w 

tekście dłuższe 

fragmenty, ale ich 

nie rozumie. 

Rozumie 

usłyszaną prostą  

wypowiedź, 

odpowiada 

logicznie pełnym 

zdaniem. 

Tempo czytania 

poniżej normy, 

myli głoski, 

składa wyrazy i 

robi w nich 

przerwy. Rozumie 

zdania proste, ma 

trudności z 

wyszukaniem 

właściwych 

wyrazów. 

Odpowiada po 

kilkukrotnym 

powtórzeniu 

najprostszych 

informacji, pytań. 

Znacznie 

obniżone  tempo 

czytania, składa 

litery, 

przekształca 

wyrazy. Nie 

rozumie 

czytanego tekstu. 

 

 

Ocenianie prac pisemnych 

 

I. Kryteria oceny za wypracowanie 

 

Lp. Kryterium Punkty  

1. Zgodność z tematem 1 



2. Praca zawiera akapity 1 

3. Staranne, czytelne pismo 1 

4. Poprawność ortograficzna 

0-1 błąd 

2-3     błędy 

4      błędy 

Powyżej 4 błędów 

 

3 

2 

1 

0 

5. Poprawność interpunkcyjna 

0-3 błędy 

4-6 błędów 

Powyżej 6 błędów 

 

2 

1 

0 

6. Poprawność językowa 

0-2 błędy 

3-4 błędy 

Powyżej 4 błędów 

 

2 

1 

0 

 

 

 



Ocena: 

Celujący           praca bezbłędna ze szczególnymi walorami 

Bardzo dobry        10- pkt    

Dobry                    9-8 pkt            

Dostateczny           7-6 pkt    

Dopuszczający      5-4 pkt    

Niedostateczny      3-0 pkt   

 

II. Kryteria oceniania krótkiej formy wypowiedzi 

 

Klasa  IV – VI 

 

 Kryterium Punkty 

1 Praca jest zgodna z tematem 1 

2 W tekście zawarto niezbędne informacje 

(charakterystycznedla danej formy wypowiedzi ) 

2 

3 Poprawność językowa 

0 -1 błędy 

 

2 



2 -3 błędy 

Powyżej 3 błędów 

1 

0 

 Maksymalna ilość punktów za całość 5 

 

Ocena: 

5 pkt –  bardzo dobry    

4 pkt –  dobry 

3 pkt –  dostateczny 

2 pkt –  dopuszczający 

1-0 pkt –niedostateczny 

 

III. Kryteria oceniania uczniów z orzeczeniem o dysleksji 

 

Uczniów z orzeczeniem o stwierdzonej dysleksji nie dotyczą następujące kryteria: 

 Poprawność ortograficzna (uczeń z dysleksją tworzy tekst komunikatywny mimo błędów ortograficznych) 

 Poprawność interpunkcyjna (uczeń z dysleksją zamyka myśli w obrębie zdań - bez względu na poprawność ich budowy, nie ma potoku 

składniowego) 

Uczeń zobowiązany do poprawy błędów w sposób ustalony przez nauczyciela. 



 

IV. Inne 

Nauczyciel ma możliwość przyznania plusów i minusów za pracę na lekcji oraz w domu.  Za pięć plusów wystawia się ocenę bardzo dobrą, za 

pięć minusów – niedostateczną. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań do zajęć w semestrze, zgłoszonych na początku lekcji. 

  

 

Ważenie ocen 

Zespół nauczycieli języka polskiego w ocenianiu  uczniów uwzględnia ważenie ocen- różnicowanie trudności wykonach zadań i stopień 

samodzielności. Zakłada się możliwość zmiany wagi za poszczególne zadanie według  uznania nauczyciela. Średnia ważonych ocen stanowi 

podstawę do wystawienia oceny semestralnej i końcoworocznej.  

 

 

Typ  pracy Waga 

Czytanie 1 

Odpowiedź ustna 1 

Wiersz na pamięć 1 

Zeszyt 3 

Wypracowanie pisane w domu 2 

Wypracowanie pisane w klasie 4 

Praca klasowa 4 

Test 4 

Wypowiedź  ustna  2 

Zadanie domowe 1 

Dyktando 3 



Czytelnictwo 3 

Referat, prezentacja 3 

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznychuwzględnia się poniższe średnie: 

1-1,69         niedostateczny 

1,70-2,69   dopuszczający 

2,70-3,69   dostateczny 

3,70-4,69 dobry 

4,70-5,69   bardzo dobry 

5,70-6,0       celujący 
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