
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA 
POLSKIEGO 

KLASA IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARCINIE 

 

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z  języka polskiego zostały opracowane                        

z uwzględnieniem: 

 
1) Ustawy o systemie oświaty (Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2021) 

Dz.U.2020.0.1327 tj. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach 
publicznych 

 
2) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019 r.  

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych  
 

3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (…) 
 

4) Zapisów Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  (Rozdział 
13  - Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania) 
 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia ucznia: 
 
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela przedmiotu, poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

● wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  
z języka polskiego 

● wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania 
Nowe słowa na START 
 

3. Cele przedmiotowego oceniania: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach  

w tym zakresie 
 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 
 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 
 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 
 

https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty/rozdzial-3a-ocenianie-klasyfikowanie-i-promowanie-uczniow-w-szkolach-publicznych/9165/
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6) umożliwienie nauczycielowi przedmiotu doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. 

 

 
4. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu, metody, formy i sposoby 

oceniania: 
1) głośne czytanie wiersza i fragmentów prozy (technika czytania), 

2) recytacja wiersza i fragmentów prozy, 

3) wypowiedzi ustne na lekcji (aktywny udział w lekcji), 

4) dłuższe wypowiedzi ustne przygotowane w domu, 

5) odpowiedź ustna, 

6) dyskusja, 

7) różnego rodzaju prezentacje indywidualne i grupowe na forum klasy lub szkoły 

(scenki rodzajowe, fragmenty inscenizacji, wywiady itp.), 

8) praca z tekstem sprawdzająca stopień jego zrozumienia, 

9) zadania klasowe wymagające redagowania przewidzianych w programie form 

wypowiedzi, 

10) sprawdzian – pisemne sprawdzenie wiadomości ucznia dotyczące wyznaczonego 

przez nauczyciela zakresu materiału lub wyćwiczonej umiejętności, który trwa nie 

dłużej niż 25 minut, 

11) pisemne zadania domowe, 

12) test, 

13) kartkówka, która trwa nie dłużej niż 15 minut, 

14) dyktanda ortograficzne, kartkówki ze słówek, 

15) praca klasowa, 

16) prezentacja, 

17) praca samodzielna, 

18) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp., 

19) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, 
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20) obserwacja ucznia, 

21) rozmowa z uczniem, 

22) aktywność na zajęciach,  

23) projekt edukacyjny,  

24) praca zespołowa oparta o następujące kryteria: 

- sposoby podejmowania decyzji, 

- współdziałanie w grupie, 

- planowanie pracy zespołowej, 

- umiejętność prowadzenia negocjacji, 

- umiejętność rozwiązywania problemów; 

25) znajomość treści lektur,  

26) zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń, 

 

4.1 Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 
 

− ocena dokonana przez nauczyciela 

− samoocena 

− ocena koleżeńska 
 
             4.2 Sprawdzenie osiągnięć i postępów ucznia cechują następujące zasady: 

 indywidualizacja, 

  obiektywizm, 

 systematyczność; 

 

5. Oceny ucznia : 
 
5.1 Uczniowie otrzymują oceny: 

− bieżące 

− klasyfikacyjne śródroczne  

− klasyfikacyjne roczne 
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5.2  Oceny bieżące w klasach czwartych mają wyłącznie formę opisową. W klasach 
V – VIII 50% ocen stanowią oceny opisowe, a 50 % sumatywne. W sumie uczeń 
klas IV - VIII powinien otrzymać minimum 4 oceny w semestrze. 
 

5.3  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  z zajęć edukacyjnych oraz sumatywne 
bieżące w kl. V – VIII ustala się w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący – 6; 
2) stopień bardzo dobry – 5; 
3) stopień dobry – 4; 
4) stopień dostateczny – 3; 
5) stopień dopuszczający – 2; 
6) stopień niedostateczny – 1. 
 

I.  Procentowy przelicznik punktacji na ocenę sumatywną – kl. V - VIII: 

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Procent Ocena 

praca klasowa, sprawdzian całogodzinny, 

długie formy wypowiedzi 

97% – 100%  cel. (6) 

85% – 96% bdb (5) 

70% – 84% db (4) 

55% – 69% dst (3) 

40% – 54% dop. (2) 

0% – 39% ndst (1) 

kartkówka 97% – 100% cel. (6) 

90% – 96% bdb (5) 

75% – 89% db (4) 

60% – 74% dst (3) 

50% – 59% dop. (2) 

0% – 49% ndst (1) 

 
 

5.4 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 
 

5.5 Ocena opisowa: 

− przyjmuje formę informacji zwrotnej obejmującej następujące elementy: 
 

✔ wskazanie dobrych elementów w pracy ucznia 

✔ wskazanie co wymaga poprawy 

✔ wskazówki, jak należy poprawić błędy 

✔ wskazówki,  w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 
 

− Informacja zwrotna jest ściśle połączona z celami lekcji i kryteriami 

sukcesu, które są przekazywane uczniom w czasie danej lekcji 
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6. Forma informacji zwrotnej 

 

6.1 Na lekcjach języka polskiego IZ będzie stosowana w formie: 

a) ustnej 

b) pisemnej, w tym zarówno w postaci tabelarycznej jak i opisowej, tzw. 

komentarzy 

 

6.2 Informacja zwrotna jest udzielana na bieżąco, jeśli to możliwe bezpośrednio po 

wykonaniu przez ucznia zadnia, a w przypadku dłuższych prac pisemnych, 

projektów, maksymalnie w terminie do 2 tygodni. 

 

6.3 Dla uczniów może być prowadzona będzie Karta Indywidualnych Osiągnięć lub 

Zeszyt Aktywności, uwzględniające wymagania edukacyjne. 

 

Oto to przykładowa karta z kryteriami wymagań: 

 

   

Wymagania edukacyjne Osiągnięte (+) Nieosiągnięte (-) 

Podaje nazwy części mowy 

 

  

Redaguje wskazaną formę wypowiedzi 

zgodnie z podanymi kryteriami 

 

  

(…)   

 

 

 
6.4 Kryteria brane pod uwagę przy ustalaniu poszczególnych ocen: sumatywnych bieżących w kl. V-

VIII oraz semestralnych i końcoworocznych w kl. IV - VIII: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w planie wynikowym 

języka polskiego dla danej klasy opartym na podstawie programowej, 
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b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania związane  

z przedmiotem, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z języka polskiego w danej klasie oraz proponuje rozwiązania 

nietypowe, prezentuje innowacyjne podejście, 

d) osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych lub w innych konkursach, kwalifikuje się 

do finałów na szczeblu regionalnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) wyczerpująco opanował cały (wymagany w momencie wystawiania oceny) materiał 
programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, potrafi powiązać treści w 
logiczny układ,  

b) właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi, 
c) samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje 
wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problemy w sposób twórczy,  
d) wypowiedź ucznia cechuje poprawny język i styl oraz precyzja i dojrzałość (odpowiednia 
do wieku), 
e) uczeń sprawnie posługuje się terminologią z zakresu języka polskiego,  
f) wykazał wysiłek i zaangażowanie w pracę, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował większość materiału programowego i potrafi logicznie powiązać treści, 
b) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi oraz przy 

inspiracji nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje, 
c) samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych, 

natomiast w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 
d) podstawowe pojęcia uczeń ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, 
e) wypowiedź może zawierać nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi jest 

umiarkowana, 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował tylko podstawowe treści nauczania, 
b) rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami, 
c) poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, 
d) stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych teoretycznych i praktycznych  

z pomocą nauczyciela, 
e) wypowiedź ucznia cechuje przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony jest  

do potocznego, 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, 

b) słabo rozumie treści programowe, 
c) podstawowe wiadomości są odtwarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,  

d) wypowiedź ucznia cechuje nieporadny styl, ubogie słownictwo, liczne błędy i trudności 

w formułowaniu myśli, 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA 
POLSKIEGO 

KLASA IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARCINIE 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, a wiadomości i umiejętności nie dają 

szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, 

b) nie skorzystał z pomocy szkoły i nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności, 

c) wykazuje brak zainteresowania przedmiotem, 

7. ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 
6.5. Sposoby i możliwości poprawiania ocen oraz przygotowanie do zajęć. 

1. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, zgłasza ten fakt nauczycielowi i umawia 

się na uzupełnienie braków indywidualnie. 

2. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy. 

3. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w ustalonym terminie, najlepiej 2 

tygodni od powrotu do szkoły, termin ten może zostać wydłużony, nie ma 

ograniczenia czasowego. 

4. Uczeń mający kłopoty ze zrozumieniem materiału ma prawo prosić  

o wyjaśnienie zadania lub polecenia, a także ponowne omówienie nowych treści. 

5. Uczniowie mają prawo poprawić wszystkie oceny. Podczas ustalania oceny 

śródrocznej lub rocznej nauczyciel bierze pod uwagą ocenę wyższą. 

6. Uczeń szczególnie uzdolniony i zainteresowany językiem polskim ma prawo do tego, 

aby nauczyciel stworzył mu możliwości rozwoju zgodnie z kierunkiem zainteresowań 

poprzez udział w konkursach, polecenie lektur, zachęcanie do samokształcenia itp. 

7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr roku szkolnego, 

otrzymuje zagadnienia do poprawy i wspólnie z nauczycielem przedmiotu ustala 

termin poprawy. 

 
6.6 Sposoby gromadzenia  i dokumentowania informacji o osiągnięciach  i postępach ucznia 

Nauczyciel zapisuje bieżące oceny sumatywne i kształtujące w dzienniku elektronicznym             

i oznacza je kolorem zgodnie z poniższą tabelą: 

KATEGORIA SKRÓT KOLOR 

Praca klasowa pr. kl. czerwony 

Test – egzamin egz. czerwony 

Projekt proj. czerwony 

Sprawdzian godzinny spr. g. czerwony 

Sprawdzian z lektury spr. lekt. czerwony 

Konkurs k. czerwony 

Sprawdzian spr. zielony 

Dłuższa wypowiedź pisemna lub ustna dł. wyp. zielony 
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Przygotowanie do lekcji – edukacja wyprzedzająca p. e. w. zielony 

Kartkówka kart. niebieski 

Aktywność aktyw. niebieski 

Wypowiedź ustna wyp. ust. niebieski 

Zadanie domowe z. dom. niebieski 

Technika czytania t. czyt. niebieski 

Przygotowanie do lekcji p. do l. niebieski 

Diagnoza (wynik procentowy) diag. niebieski 

 

 

7. Zapisy końcowe 
 
Wymagania edukacyjne wynikają z realizowanego programu nauczania – Nowe słowa na 
Start. Plan wynikowy dla poszczególny klas dostępny jest w szkolnej bibliotece.  

 

 

Nauczyciele uczący: 

Hanna Grobelska 

Elżbieta Klonowska 

Halina Kolińska 

Marlena Korgul 

Anna Parczewska 

Hanna Robaczewska 

Marta Wilk – Wierzbińska 

 
 


