
PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas IV- VIII  SP1 
    I. Z języka polskiego ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

1. Wypowiedzi pisemne 
 prace klasowe (wypracowania, testy)  minimum 2x w półroczu   
 prace ortograficzne (minimum 3x w półroczu) 
 prace domowe (dłuższe formy wypowiedzi – minimum 2x w półroczu) oraz krótsze ćwicz. 

2.  Wypowiedzi ustne 
 odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe) 
 kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne) 
 kultura żywego słowa (np. recytacja, scenki, dramy, prezentacje teatralne). 

3. Czytanie.  
4.  Aktywność,  inwencja twórcza ucznia. 
5.  Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.  
6.  Formy dodatkowe  (prace nadobowiązkowe): 

• zadania dla chętnych uczniów, 
• udział w konkursach polonistycznych, artystycznych, 
• udział w zajęciach pozalekcyjnych, 
• prezentacje/referaty. 

     II. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 
1. Oceny są wpisywane do DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO LIBRUS. Stopnie z testów, prac 

klasowych, sprawdzianów, dyktand traktowane są priorytetowo.  
2. Prace klasowe, sprawdziany, testy i prace ortograficzne są obowiązkowe. W razie absencji uczeń 

musi napisać je w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Konkretny termin i miejsce ustala 
nauczyciel (dla wszystkich chętnych ustala się jeden termin poprawy). To uczeń dba o to, aby 
napisać zaległe sprawdziany. Po powrocie do szkoły (w ciągu 2-3 dni) samodzielnie powinien 
zgłosić się do nauczyciela i umówić na nowy termin zaległej pracy pisemnej. 

3. Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich terminem (nie dotyczy 
to dyktand). 

4. Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu 2 tygodni, natomiast ocena z kartkówki 
powinna być przekazana  na najbliższych lekcjach. 

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z wypowiedzi pisemnej jeden raz w półroczu. 
Poprawa jest jednorazowa i odbywa się w terminie oraz miejscu ustalonym przez nauczyciela 
(nieprzekraczającym jednak dwóch tygodni).  

6. Kartkówki traktuje się jako odpowiedź ustną,  organizowane są one bez zapowiedzi i stopnie  
z nich uzyskane nie podlegają poprawie. 

7. Nie ocenia się ucznia po dłuższej (więcej niż tydzień) usprawiedliwionej nieobecności w szkole 
(sam uczeń zgłasza taką sytuację). Dostaje określony czas na nadrobienie zaległego materiału.  

8. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia wiadomości i notatek (także zadań domowych) za czas 
swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie do szkoły  (w uzasadnionych przypadkach 
nauczyciel ma prawo zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być 
pominięte). 

9. Uczeń (tylko na początku lekcji) może zgłosić bez żadnych konsekwencji: 
o nieprzygotowanie do zajęć – jeden raz w półroczu   
o brak zeszytu lub zadania – dwa razy w półroczu   

nie dotyczy to wypowiedzi pisemnych (zapowiadanych wcześniej), długoterminowych prac 
domowych oraz recytacji, prezentacji/referatów, lekcji powtórzeniowych). Po wykorzystaniu 
limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie i brak zadania - ocenę 
niedostateczną. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, które 
nastąpiło z powodu choroby lub ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie przez 
rodzica/opiekuna 

10. Pracą domową jest również obowiązek utrwalenia materiału z każdej lekcji. 
11. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i trudności zadań) 

uczeń otrzymuje oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy i minusy:   
                 pięć znaków (+) równa się ocenie bardzo dobrej (bdb) 

trzy minusy (-) równają się ocenie niedostatecznej (ndst), przy czym nie jest to ocena wiedzy czy 
umiejętności, lecz informacja o pilności i zaangażowaniu ucznia. 
12. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego,  
13. Zeszyt przedmiotowy podlega ocenie (znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel 

sprawdzał wykonanie pracy,  ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej). Na jego ocenę 
wpływają: kompletność notatek, zadań, systematyczność i estetyka prowadzenia.             
Obowiązuje: 
 staranne pismo i dbałość o ortografię, 
 numerowanie lekcji oraz zapisywanie na marginesie daty, 
 podkreślanie tematów (najlepiej kolorem zielonym), 
 zapisywanie kolorem notatek wskazanych przez nauczyciela, 
 systematyczne wklejanie otrzymanych pomocy. 

Należy zachować kolejne zeszyty ze wszystkich klas 
14. Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i rocznej jest wykonywanie 

dodatkowych zadań, szczególna aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych, starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy, udział w zajęciach dodatkowych. 

15. Ocenę śródroczną/roczną ustala nauczyciel na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia 
w ciągu półrocza/roku; nie jest to jednak średnia arytmetyczna. 

16. Na koniec półrocza/roku nie przewiduje się zaliczania materiału.  
III. Ocenianie testów i sprawdzianów, dyktand: 
Testy i sprawdziany są punktowane zgodnie z oddzielnym 
schematem. Punkty są przeliczane na oceny według zasad 
pomiaru dydaktycznego: 

           Punktacja dyktand: 

trudniejsze łatwiejsze 

Skala od oceny ndst  do bdb: 
0 – 29 % - niedostateczny 
30 – 50 % - dopuszczający 
51 – 70 % - dostateczny 
71 – 89 % - dobry 
90 – 100 % - bardzo dobry 

Skala od oceny ndst do cel.: 
0 – 29 % - niedostateczny 
30 – 50 % - dopuszczający 
51 – 70 % - dostateczny 
71 – 89 % - dobry 
 90 – 96 % - bardzo dobry 
 97 – 100% - celujący 

0 bł. -      cel 
1 bł. -      bdb 
2-3 bł. -   db 
4-5 bł. -   dst 
6-7 bł. -   dop 
8 bł. -      ndst 
 
3 int. = 1ort. 

 
0-1 bł. -     bdb 
2 bł. -         db 
3 bł. -         dst 
4 bł. -         dop 
5 bł. -        ndst 
 
3 int. = 1ort. 

IV. Klucz znaków oznaczających błędy: 
zn. / ?         - niezrozumiałość treści, nieczytelne pismo 
rzecz. / rz.  - błąd rzeczowy (nieprawda) 
jęz./ j.         - błąd gramatyczny, leksykalny, frazeologiczny, stylistyczny,  
ort./ o.        - błąd ortograficzny 
int./  i.        - błąd interpunkcyjny 
 V               - opuszczenie wyrazu lub liter w wyrazie. 

V. Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce: 
- wszystkie oceny są jawne i podawane uczniom na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań, 

konsultacji, dyżurów. Oceny są dostępne w dzienniku elektronicznym Librus. 
- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny, 
- z wynikami prac pisemnych uczeń zapoznaje się na lekcji, a rodzice tylko w kontaktach 

indywidualnych podczas dyżuru konsultacyjnego nauczyciela lub po uprzednim umówieniu się                
z nauczycielem. 

Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uzupełnienia i wyrównywania braków poprzez 
pomoc nauczyciela, pomoc koleżeńską, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. 
Zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych  
i poprawkowych  zawarte są w Statucie szkoły, dostępnym na stronie internetowej  
 

VI.  ZAPOZNAŁEM SIĘ Z PRZEDMIOTOWYMI ZASADAMI OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 
    ………………………………..                                                           ……………………… 
             podpis ucznia                                                                                       podpis rodzica 
 


