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Podstawa prawna: 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.  

w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 373) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym (Dz. U. z 2017r. poz.356 z póź. zm.) 

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078,1287, 1680, 1681) 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

 

PZO z  języka polskiego są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania 

określonymi w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach. 

 

 

1. Cele przedmiotowego systemu oceniania 

 

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 

 Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

 i uzdolnieniach ucznia. 

 

2. Zasady oceniania 

 

1) Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie  

wymagań z języka polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.  

Wskazane jest powtórzenie tych czynności na początku II półrocza. 

 

2)  Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń w tym czasie był nieobecny na  

lekcji, powinien pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym                                         

z nauczycielem. 

 

3) Za prace klasowe uważane są wypracowania, sprawdziany  

gramatyczne, różnego rodzaju testy - zapowiadane z co najmniej tygodniowym  

wyprzedzeniem. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. 

Spisywanie (ściąganie) na sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z obniżeniem 

oceny.  
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4)  Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji  

bez żadnych konsekwencji, nie podając przyczyny. Nie dotyczy to lekcji, na których  

nauczyciel zaplanował sprawdzian.  

 

5)  Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania 

  wynikający z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez  

  rodzica/opiekuna. 

 

6)  Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze  

strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na  

lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 

 

7)    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

8)    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

3. Co podlega ocenie na języku polskim? 

 Ocenie podlegają: 

 sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z omówionego działu, 

testy, kartkówki, dyktanda); 

 praca ucznia na lekcji (aktywność, praca w grupie); 

 samodzielna praca domowa ucznia (pisemna praca w zeszycie, ćwiczenia); 

 wypowiedzi ustne: odpowiedzi na pytania, opowiadanie; 

 wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, 

redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych 

programem nauczania; 

 recytacja z pamięci (wiersz i proza); 

 czytanie. 

 

 

4. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów  

 

 Odpytywanie bieżące - na każdej lekcji. 

 Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

 Sprawdziany/prace klasowe w postaci testów rozszerzonej odpowiedzi – 

minimum 2  razy w półroczu. 

 Dyktanda – według uznania nauczyciela. 

 Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 
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5. Skala ocen 

 

 Zgodnie z WZO stosuje się skalę ocen od 1 do 6. 

 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się na podstawie średniej 

ważonej ocen cząstkowych według następującej skali: 

celujący                      5,50 – 6,00 

bardzo dobry              4,70 – 5,49 

dobry                          3,70 – 4,69 

dostateczny                2,70 – 3,69 

dopuszczający            1,70 – 2,69 

niedostateczny            poniżej 1,70 

 

 Oceny bieżące w klasach IV – VIII ustala się według następującej skali: 

 

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót 

celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

 

 W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy 

ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-). 

 Na koniec półrocza/roku wystawia się ocenę bez znaku (+), (-). 

 Ponadto znakiem plus (+) oceniana jest na bieżąco aktywność ucznia na 

lekcji. Trzy znaki plus (+) równają się ocenie bardzo dobrej (5). Za 5 

plusów (+) uczeń otrzymuje ocenę celującą (6). 

 Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-)/np.  

Otrzymanie trzeciego minusa/np jest równoznaczne z wpisaniem do 

dziennika oceny niedostatecznej (1), przy czym nie jest to ocena wiedzy 

czy umiejętności, lecz jedynie informacja o pilności ucznia.  

Ocena ta nie podlega poprawie. 

 Nieoddanie w terminie pracy nie wpływa na jej ocenę, o ile nauczyciel 

wyznaczył dodatkowy termin.  

 Liczba i częstotliwość pomiarów jest uzależniona od realizowanego 

programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie. 

* w zależności od potrzeb zaplanowana ilość  może ulec zmianie. 
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Sposób pomiaru - narzędzie Ile razy w półroczu * Wpływ na ocenę 

półroczną/końcoworoczną 

prace klasowe, testy  – po zakończeniu 

działu 

około 3 w półroczu waga - 5 

sprawdziany, kartkówki, dyktanda   6 - 10 waga – 4; waga – 3; waga 

– 3 

dłuższa odpowiedź ustna  1 -  2  waga - 3 

pisemne prace domowe 2 - 3 waga – 1 lub 2 

prace dodatkowe   1 – 3 waga - 2 

praca na lekcji,  Systematycznie; 

6 plusów/ żetonów – cel 

3-5 plusów - bdb 

3 minusy– ndst 

waga – 1 lub 2 

lub 

oceniana w skali 1 - 6 

Udział w konkursach. W zależności od harmonogramu, 

chęci i zainteresowań ucznia) 

W zależności od sukcesu  

i rangi konkursu 

 

 

 

6. Kryteria oceniania  

 

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz 

klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość najbliższe 

jest jego sprawdzonym osiągnięciom):  

 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 

nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe,  

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, 

regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

danej dziedziny edukacyjnej, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej 

dziedziny edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej 

dziedziny edukacyjnej na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych 

 w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danej 

dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki, 

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności, 

 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  

z tej dziedziny edukacyjnej, 

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności.  

 

Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej:  

Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku 

do ucznia w oparciu o opinię /orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

opinię lekarza specjalisty. 

 

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w poszczególnych 

klasach znajduje się u nauczyciela oraz na stronie szkoły w wersji 

elektronicznej. W każdej chwili można się z nimi zapoznać. 

 

7. Sposób oceniania prac pisemnych 

 Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej: 
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Stosuje się następujący sposób przetwarzania informacji uzyskanych z prac 

pisemnych na ocenę cyfrową: 

 
% poprawnych odpowiedzi ocena 

 

96% – 100% celujący 

85% – 95% bardzo dobry 

70% – 84% dobry 

50% – 69% dostateczny 

31% – 49% dopuszczający 

0% – 30% niedostateczny 

 

 Zasady oceniania dyktand 

 

0 błędów – celujący 

1 –  błąd – bardzo dobry 

2 – 3 błędy – dobry 

4 – 5 błędów – dostateczny 

6 – 7 błędów – dopuszczający 

8  i więcej błędów – niedostateczny 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna  

ze znanymi  uczniowi zasadami pisowni. Pomyłka zaś to np. przestawienie liter, 

gubienie liter opuszczanie znaków diakrytycznych, ale tylko wtedy, gdy nie chodzi 

o różnicowanie głosek: ja chcę – on chce. 

 

W przypadku kartkówek lub dyktand lub innych prac pisemnych -  

dopuszczalne są inne wielkości w zależności od stopnia trudności pracy  

i innych czynników. W takim przypadku nauczyciel każdorazowo informuje  

uczniów o sposobie oceniania i kryteriach ocen. 

 

8. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w e- dzienniku według przydzielonych 

kategorii. 

 

 

 Zasady sprawdzania osiągnięć: 

 

1. praca klasowa/sprawdzian 

   a) przez pracę klasową/sprawdzian należy rozumieć pisemną formę obejmującą   

      wiadomości i umiejętności realizowane w ciągu kilku lub kilkunastu  

      jednostek lekcyjnych stanowiących tematycznie pewną całość, 
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  b) pisemne prace sprawdzające muszą być zapowiedziane uczniom  

      przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a ich terminy uzgodnione  

      z uczniami i odnotowane w e-dzienniku, 

  c) w ciągu tygodnia dopuszcza się przeprowadzenie 3-ech pisemnych prac  

       klasowych, nie więcej niż 1 w ciągu dnia, 

  d) prace powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni i przedstawione do wglądu  

       uczniom lub na żądanie rodzicom, 

 

2. kartkówki 

a) wypowiedzi pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące treści przedmiotu z dwóch  

     (trzech) ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane, 

b) trwają nie dłużej niż 15 minut, 

 

3. odpowiedzi ustne - sprawdzające opanowanie do trzech tematów, które nie     

    muszą być zapowiedziane, 

 

4. prace domowe – kryteria ich oceny ustalane są z uwzględnieniem zasad  

     ogólnych: 

   - prace domowe oceniane są systematycznie, 

   - za brak pracy domowej uczeń otrzymuje (-) minus/np 

 

 

Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu 

półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących: 

 

 

Minimalna ilość ocen Liczba godzin zajęć danego przedmiotu 

tygodniowo 

2 1 

4 2 

5 3 

6 4 

7 5 

8 6 

 

 

Prace klasowe, sprawdziany i testy nauczyciel udostępnia do wglądu rodzicom 

podczas zebrań klasowych lub spotkań indywidualnych. Kartkówki, zadania 

 i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji uczeń może zabrać do domu pod 

warunkiem, że zostaną one zwrócone nauczycielowi na następnej lekcji. 
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10. Informowanie o ocenach 

 O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

 Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 

 Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny. 

 O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń informowany jest  na 

dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

 O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są                      

w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

Za pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca. 

 Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są 

 o rzeczywistych ocenach śródrocznych/rocznych. 

 W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, 

niepokojącego zachowania ucznia rodzice będą informowani podczas 

indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

 

11. Poprawa oceny 

 W przypadku otrzymania z pracy klasowej/sprawdzianu oceny  

niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym                   

w dzienniku zachowane są dwie oceny. 

 Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej/sprawdzianu w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 2 tygodni od daty jej otrzymania. 

 

12. Ewaluacja PZO 

 

1) Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego podlegają ewaluacji raz                

w roku. 

2)  Informacje zbierane będą: 

- na podstawie wyników prac klasowych, 

- poprzez rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 

 

 

                                                                              Opracowały: 

 

                                                                                          Małgorzata Dawidson 

                                                                                 Aleksandra Kaczyńska 

                                                                         Renata Tuchulska 


