
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W KLASACH IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWJ  

W NAWOJOWEJ GÓRZE 
 

 

Ogólne zasady oceniania uczniów klas IV –VIII z języka polskiego. 

 

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

a. pisemna kontrola postępów w nauce: 

- co najmniej cztery prace klasowe w ciągu roku szkolnego 

- co najmniej jeden sprawdzian językowy w semestrze 

- jeden test sprawdzający stopień opanowania wiedzy polonistycznej (pod koniec 

roku) 

- prace domowe 

- prace dodatkowe –referat, własna twórczość, itp. 

b. ustna kontrola postępów: 

- wypowiedź w klasie – aktywność, udział ucznia w realizacji zadań postawionych  

w czasie lekcji 

- odpowiedź na lekcji – opowiadanie, dialog, recytacja, itp. 

2. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a. zrozumienie tematu 

b. znajomość opisywanych zagadnień, samodzielność myślenia 

c. sposób prezentacji, posługiwanie się właściwą formą wypowiedzi 

d. konstrukcja pracy i jej forma graficzna 

e. poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i językowa 

f. komunikatywność, logiczność, spójność wypowiedzi. 

 3. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a. znajomość zagadnienia 

b. samodzielność wypowiedzi 

c. kultura języka 

d. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

4.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają umiejętności: 

a. planowanie i organizacja pracy grupowej 

b. efektywne współdziałanie 

c. wywiązywanie się z powierzonych ról  

d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 5. Uczeń ma prawo: 

a. być powiadomiony co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie 

pisemnych prac klasowych lub powtórzenia dużej części materiału, 

b. do jednokrotnego poprawiania oceny z pisemnej formy wypowiedzi na zasadach 

ustalonych przez nauczyciela, 

c. być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowanym do lekcji. Fakt ten musi zgłosić 

na początku zajęć, 

d. pracy klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum 

tygodniowej nieobecności, 

e. uczeń ma prawo znać zakres materiału podlegającego kontroli i wymagania, jakim 

będzie musiał sprostać. 

 

 



 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA, KTÓRE BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE 

 

1. Wykorzystywanie w praktyce wiedzy polonistycznej i umiejętności zawartych  

w podstawie programowej. 

2. Praca podczas lekcji, wypowiedzi ucznia, aktywność. Udział w realizacji zadań 

postawionych przez nauczyciela. 

3. Prace pisemne wykonane zarówno w domu jak i w szkole w formie prac samodzielnych, 

testów, dyktand, itp. 

4. Prace dodatkowe – referaty, materiały opracowane przez ucznia, własna twórczość. 

5. Praca w grupie, efektywne współdziałanie, rozwiązywanie problemów, wywiązywanie się 

z powierzonych ról. 

6. Kultura języka, przestrzeganie na co dzień reguł poprawności językowej. 

7. Udział w konkursach. 
 


