
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JÊZYKA POLSKIGO  
W KLASACH IV-VI  

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 
 
 

PODSTAWA PRAWNA:  
 
1Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i s³uchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych   (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z 
póŸn. zm.) z póŸn. zmianami. 

2Statut Szko³y. 

3Wewn¹trzszkolny System Oceniania. 

4 
Oceniaj¹c ucznia nale¿y wzi¹æ pod uwagê trzy zasadnicze funkcje: 
• diagnozującą 
• różnicującą 
• motywującą 
Szczególnie funkcja motywuj¹ca spe³nia wa¿n¹ rolê, sprzyja wzbogacaniu wiedzy ucznia, oraz jest wa¿nym 
czynnikiem wychowawczym. 
 
Cel ogólny : przyczynia się do nabycia następujących umiejętności (standardów nauczania): czytanie, 
pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. 
 
Cele szczegó³owe: 
 
Ocenianie bieżące (wspomagające) ma na celu monitorowanie rozwoju ucznia, a w tym: 

� pomoc uczniowi w rozpatrywaniu i rozumieniu swoich słabych i mocnych stron, w ukierunkowaniu 
go do dalszej pracy, przekazanie rodzicom (opiekunom) informacji o postępach ucznia,  

� przekazanie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwym doborze 
materiałów, metod i sposobów nauczania, przygotowanie do egzaminów i sprawdzianów 
zewnętrznych (przez stosowanie oceniania kryterialnego).  

Ocenianie śródroczne i roczne ma: 
� przekazaæ uczniowi informacjê na temat jego postêpów w nauce jêzyka polskiego,  
� dostarczyć nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki informacji na temat poziomu 

wiedzy i umiejętności ucznia,  
� monitorować system szkolny, różnicować i klasyfikować uczniów,  

� pomóc nauczycielowi w ewaluacji i modyfikacji procesu nauczania przedmiotu  

 
Umiejêtnoœci oceniane na lekcjach jêzyka polskiego: 

� czytanie: głośne, ciche ze zrozumieniem; 
� mówienie (opowiadanie ustne – twórcze i odtwórcze);  
� pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi; 
� posługiwanie się określonymi zasadami ortograficznymi; 
� znajomość lektur; 
� znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku (gramatyka) 
� inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie projektów, realizacja 

zadań  
� w grupie). 
� Prace klasowe s¹ obowi¹zkowe. Jeœli uczeñ jest nieobecny z przyczyn losowych, powinien napisaæ 

pracê w terminie nieprzekraczaj¹cym dwóch tygodni od powrotu do szko³y.  
� Sprawdziany, kartkówki s¹ równie¿ obowi¹zkowe. Nie musz¹ byæ zapowiadane , kartkówki  nie 

podlegaj¹ poprawie.  



� Nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ na pracy klasowej lub sprawdzianie, œci¹ganie, jest 
równoznaczna ocenie niedostatecznej i uczeñ traci prawo poprawy.  
� Po tygodniowej lub d³u¿szej usprawiedliwionej nieobecnoœci ucznia na lekcji nie ocenia siê ucznia 

przez tydzieñ (chyba ¿e uczeñ sam zg³osi chêæ odpowiedzi).  
� Ka¿da praca nadobowi¹zkowa ucznia podlega ocenie.  
� Uczeñ ma prawo dwa razy w semestrze zg³osiæ brak pracy domowej bez ponoszenia konsekwencji.  
� Brak zeszytu, podrêcznika, zeszytu do æwiczeñ, pracy domowej uczeñ ma obowi¹zek zg³osiæ przed 

lekcj¹.  
� Uczeñ nie jest informowany przez nauczyciela o terminie odpowiedzi ustnej.  
� Obowi¹zkiem ka¿dego ucznia jest czytanie wskazanych przez nauczyciela tekstów z podrêcznika.  
� Nie podlega usprawiedliwieniu nieprzeczytanie przez ucznia lektury. Wyj¹tek stanowi ponad 

miesiêczna usprawiedliwiona nieobecnoœæ ucznia.  
� Terminarz lektur podany jest przez nauczyciela na pocz¹tku roku szkolnego.  
� Uczeñ ma prawo wgl¹du do swoich prac kontrolnych po ich ocenieniu, jak i tych przechowywanych 

przez nauczyciela w teczkach. 
� Uczeñ jest na bie¿¹co informowany o uzyskiwanych ocenach.  
� Za nieprzygotowanie siê do lekcji uczeñ otrzymuje minus, 3 minusy równowa¿ne s¹ 

           ocenie niedostatecznej. 
� Za aktywny udzia³ w lekcji uczeñ otrzymuje plusy, 5 plusów równowa¿ne s¹ ocenie bardzo 
� dobrej. 

 

III SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW O OSI¥GNIÊCIACH   

1 Nauczyciel na pierwszej lekcji informuje uczniów o przedmiotowym systemie oceniania.  
2 Uczeñ na bie¿¹co jest informowany o ocenach w formie:  

a ustnej - za wypowiedŸ, recytacjê, za czytanie, aktywnoœæ na lekcji, prace domowe, pracê w 
grupie,  

b pisemnej - w zeszycie przedmiotowym (za prowadzenie zeszytu, d³u¿sze formy wypowiedzi) 
dzienniczku ucznia oraz w dzienniku lekcyjnym ( za sprawdziany, prace stylistyczne, testy 
kompetencji, dyktanda)  

 

IV SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OC ENACH UCZNIÓW   

1 Indywidualne spotkania z rodzicami podczas godzin konsultacji.  
2 Zebrania klasowe  
3 Informowania pisemne w zeszycie przedmiotowym lub w dzienniczku ucznia.  

 

V PRACA Z UCZNIEM S£ABYM  
 
Najwa¿niejsze elementy pracy z uczniem s³abym to:  

        1. indywidualne podejœcie do ucznia, d¹¿enie do jak najlepszego poznania go jako osoby, do poznania 
            jego potrzeb i zainteresowañ,  
        2. szeroko pojête motywowanie ucznia przez: - dostosowanie zadañ do indywidualnych mo¿liwoœci 
           ucznia (wyznaczanie dodatkowych terminów prac, specjalny dobór zadañ, mniejszy zakres 
           wiadomoœci, 
             - dostosowania poziomu trudnoœci do mo¿liwoœci ucznia, tak, aby móg³ on liczyæ na ich 
pokonanie, 
             - pomaganie uczniom w odkrywaniu ich szczególnych zdolnoœci i zmiany negatywnych opinii na 
              swój temat na pozytywne (zachêcanie do udzia³u w konkursach plastycznych, muzycznych, 
              recytatorskich zwi¹zanych mniej lub bardziej z nauczaniem jêzyka polskiego). 
 

VI PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM   

1 Wykorzystanie ró¿nych mo¿liwoœci i okazji dla indywidualizacji w toku normalnych, powszechnie 
stosowanych form pracy na lekcji, np. proponowanie tematów prac domowych wymagaj¹cych 



podejmowania samodzielnych dzia³añ.  
2 Stwarzanie okazji do swobodnego wyboru trudniejszych zadañ i swobodnej decyzji w 

podejmowaniu dodatkowych zadañ.  
3 Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie sami dostrzegaj¹ nowe problemy, trudnoœci i z w³asnej 

inicjatywy podejmuj¹ siê ich rozwi¹zania, np. realizacja projektu.  
4 Przydzielanie uczniom najzdolniejszym trudniejszych zadañ do rozwi¹zywania podczas pracy 

zbiorowej lub indywidualnej.  
 

KRYTERIA OCENY PRAC STYLISTYCZNYCH  ( schemat ogóln y) 
 
1 .Zgodnoœæ z tematem i jego rozwiniêcie  (praca œwiadczy o zrozumieniu tematu, tekst jest w 
pe³ni zgodny z tematem, temat zosta³ rozwiniêty wystarczaj¹co). 
2. Treœæ (ujêcie tematu jest niestandardowe i twórcze, dobór lektur i przyk³adów jest przemyœlany 
oraz celowy). 
3. Kompozycja (tekst ma kompozycjê trójdzieln¹ wyznaczon¹ akapitami, zachowane s¹ proporcje 
pomiêdzy czêœciami, wypracowanie jest spójne i logiczne). 
4. Forma wypowiedzi (wypracowanie jest napisane w formie funkcjonalnej w stosunku do tematu, 
tekst realizuje najwa¿niejsze wyznaczniki danej formy wypowiedzi). 
5. Jêzyk i zapis (wypracowanie sprawdzane jest pod k¹tem poprawnoœci jêzykowej, ortograficznej  
i interpunkcyjnej pod warunkiem czytelnoœci zapisu). 
 
 


