
Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z języka polskiego w klasach 4 -8 
 

Wymagania edukacyjne i PZO  formułowane są zgodnie z: 

 

- nową podstawą programową nauczania j. polskiego w szkole podstawowej  z 14 lutego 2017 r.  

 

 

- programem nauczania „Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w 

klasach IV-VIII szkoły podstawowej” zgodnym z założeniami podstawy programowej opracowanej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

 

         - Statutem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 m. Ł. Górnickiego                                 

     w Oświęcimiu. 

 

I. Przedmiotowe zasady oceniania.  

 

1.  Każdą     ocenę     opatrujemy    komentarzem     ustnym     lub     pisemnym    (zadania     klasowe 

i wypracowania).  Komentarz   zawiera    informacje   dotyczące  tego, czego   się   uczeń  

nauczył i wskazówki, jak podnieść i doskonalić swoje umiejętności polonistyczne). 

2. Prace klasowe i  testy zapowiadamy  z tygodniowym  wyprzedzeniem ( nie dotyczy to  

kartkówek) . 

3.  Testy i sprawdziany są punktowane według skali podanej w Statucie Szkoły.. 

4.  Dłuższych, pisemnych prac domowych (wypracowania) nie zadajemy z dnia na dzień. 

5.  Prace klasowe uczniowie piszą na papierze kancelaryjnym. 

6. Prace klasowe wraz z testami przechowujemy w teczkach danej klasy do 31 sierpnia 

każdego roku szkolnego. 

7.  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy (na bieżąco pisać, 

prowadzić notatki). Nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną w przypadku stwierdzenia braku 

pięciu notatek lekcyjnych oraz stwierdzeniu, że uczeń nie przyswoił wiadomości z wyżej 

wymienionych notatek. Uczeń za systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego na 

koniec okresu otrzymuje ocenę celującą. 

8. Pracą domową  jest  również  przeczytanie  lektury lub tekstu zamieszczonego w podręczniku. 

9. Tytuły lektur i  przewidywane  terminy omawiania podajemy uczniom  na  początku roku  

szkolnego. 

10. Przed omawianiem  lektury uczniowie  mogą pisać test sprawdzający zakres znajomości 

treści. 

11. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć oraz brak 

zadania bez żadnych sankcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów, 

lekcji powtórzeniowych, długoterminowych prac pisemnych i zajęć, na których jest wystawiana 

ocena śródroczna i roczna. 

12. W pierwszych trzech dniach po dłuższej (co najmniej tygodniowej, 

usprawiedliwionej) nieobecności spowodowanej chorobą lub przypadkiem losowym, uczeń 

nie ponosi żadnych sankcji z tytułu nieprzygotowania do zajęć. 

13. Aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana plusami. Aktywność podczas zajęć jest rozumiana 

jako: częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnej odpowiedzi; rozwiązywanie zadań dodatkowych; 



aktywną pracę w grupie. Za otrzymanie pięciu plusów uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą. Uczeń 

otrzymuje minus za każdorazowy brak podręcznika, brak zeszytu i/lub brak ćwiczeń. Za pięć minusów 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

14. Zasady poprawiania ocen cząstkowych. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu z teorii 

literatury, gramatyki, jeżeli w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni po otrzymaniu oceny zgłosi 

chęć poprawy nauczycielowi. Nauczyciel ustali dzień i godzinę dodatkowego, pozalekcyjnego 

spotkania. Po upływie dwóch tygodni możliwość taka wygasa. Poprawa będzie obejmowała 

przede wszystkim te zagadnienia, których uczeń poprzednio nie opanował.  

15. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej, co  

najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności. Uczeń, który z uzasadnionych 

powodów nie był obecny w szkole przez dłuższy czas, ustala z nauczycielem termin /nie  

dłuższy niż miesiąc i nie krótszy niż dwa tygodnie/ uzupełnienia zaległości, przedstawienia  

prac pisemnych i napisania sprawdzianów.  

16. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. Wszystkie prace klasowe znajdują się 

w teczce przedmiotowej klasy do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

17. Wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości   uczniów, 

uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli  uczeń takową 

posiada).Uczniowie o stwierdzonych dysfunkcjach nie będą oceniani pod względem poprawności 

ortograficznej    i graficznej we wskazanych przez specjalistów zakresach 

Uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia, będą dodatkowo oceniani za udział                     

w konkursie polonistycznym, w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursach literackich, 

ortograficznych, recytatorskich i teatralnych. Zostaną również ocenieni za pracę w zespole klasowym, 

udział w projektach edukacyjnych, przygotowanie referatów i prezentacji zainteresowań 

czytelniczych. 

18. Waga poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną.  

Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena na koniec 

roku jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. Przy wystawianiu oceny śródrocznej  i rocznej 

nauczyciel przykłada większą wagę do ocen cząstkowych ze: sprawdzianów gramatycznych i z teorii 

literatury; prac klasowych i odpowiedzi ustnych. 

Stopień  niedostateczny  wystawiony  przez  nauczyciela na koniec  roku może  być 

zmieniony tylko w wyniku pomyślnie zdanego egzaminu poprawkowego na stopień dopuszczający. 

Uczeń może być dopuszczony do sprawdzianu całorocznego na ocenę wyższą   w przypadku 

korzystania z możliwości poprawy ocen cząstkowych. 

19. Zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/  

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych. Oceny są jawne dla uczniów, ich 

rodziców/ opiekunów prawnych. Sprawdzone oryginały prac pisemnych otrzymują o wglądu 

uczeń i jego rodzice/ opiekunowie. Uczeń potwierdza odbiór ocenionej pracy podpisem na liście 

odbioru sprawdzianu. 

20. Kompetencje  polonistyczne  podlegające   ocenie:   słuchanie  i  mówienie,   czytanie 

tekstów  literackich  i   innych  tekstów  kultury,  tworzenie  własnego  tekstu,  praktyczne  

posługiwanie się wiedzą z nauki o języku,   poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. 


