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Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z języka polskiego 

dla klas IV- VIII 

 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie 

w roku szkolnym 2021/22 

 

 

 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z 

Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania 

 

Podstawa prawna: 

 
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 3 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2017r., 

poz. 1534 z późn. zm,) 

 

 
 

1. Cele Przedmiotowych Zasad 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, 

specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

• Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno- wychowawczej.  

  

2. Zasady PZO 

 

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 semestru.  

 

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

lekcji, powinien zaległą pracę  napisać w terminie późniejszym, uzgodnionym                                         

z nauczycielem.  
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3. Za prace klasowe uważane są wypracowania klasowe,  

 różnego rodzaju testy z działu ( większej partii materiału)  zapowiadane z 1-

tygodniowym wyprzedzeniem ( o wadze 4). Uczniowie znają zakres materiału 

przewidzianego do kontroli. 

Spisywanie ( ściąganie) na sprawdzianach skutkuje oceną niedostateczną za ten test, 

sprawdzian, pracę klasową oraz brakiem możliwości poprawy danej pracy. W 

dzienniku przy ocenie znajduje się wpis: ppn- praca pisana niesamodzielnie. 

Sytuacja te skutkuje również wpisaniem uwagi z zachowania.  

 

4. Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe ,o ile zawierają błędy, 

muszą być przez ucznia poprawione w zeszycie do języka polskiego.  

 

5. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji ( 

rozumiemy przez to oprócz braku wiedzy i umiejętności przewidzianych przez 

nauczyciela i obejmujących materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych, 

również brak pracy domowej,   brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń oraz podręcznika 

lub materiałów, które wcześniej zlecił przynieść nauczyciel na zajęcia lekcyjne  ) 

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

nauczyciel zaplanował sprawdzian lub pracę klasową.  

 

6. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania,  

które nastąpiło z ważnych przyczyn ( losowych) potwierdzonych pisemnie przez  

rodzica/opiekuna.  

 

7. Prace domowe, szczególnie wypracowania, muszą być wykonywane w  

terminie.  

 

8. 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.  

 

9. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.  

Okres ten trwa od 3 do 7 dni (w zależności od długości absencji). Sprawdzenie 

wiadomości i umiejętności tego ucznia nastąpi w terminie uzgodnionym z uczniem. 

 

4. Co podlega ocenie na języku polskim?  

 

Ocenie podlegają:  

• sprawdziany pisemne (prace klasowe 1 i 2-godzinne z przerobionego 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;  
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• wypowiedzi pisemne: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie ćwiczeń, 

redagowanie tekstów użytkowych i form wypowiedzi przewidzianych 

programem nauczania;  

• recytacja z pamięci (wiersz i proza);  

• czytanie;  

• zeszyt ćwiczeń (poprawność merytoryczna wykonanych ćwiczeń oraz 

staranność).  

• projekty, udział w konkursach 

• zadania domowe z platform edukacyjnych.  

 

 

5. Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów  

 

Minimalna ilość ocen  w semestrze - 8.  

 

Prace klasowe- to prace poprzedzone lekcją powtórzeniową, zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika elektronicznego. Czas 

trwania od 45 minut do 90 minut. Ocena wpisana kolorem czerwonym .  

Sprawdziany- poprzedzone lekcją powtórzeniową, zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika elektronicznego, trwają 45 

minut. Ocena wpisana kolorem czerwonym. 

Dyktanda: poprzedzone lekcją ćwiczeniowo- utrwalającą, wpis do dziennika z 

tygodniowym wyprzedzeniem, trwają do 45 minut, ocena wpisana kolorem 

czerwonym.  

Testy mające różną formę  sprawdzające wiedzę  z lektury bądź też działu 

wiedzy o języku lub z działu podręcznika. Szczególnym ich rodzajem mogą być: 

-diagnostyczne odbywają się na początku każdego roku szkolnego, trwają 

do 90 minut, ocena wpisywana jest kolorem fioletowym, waga oceny- 0 

- ćwiczeniowe: przed sprawdzianem ósmoklasisty- trwają do 90 minut, ocena 

wpisana kolorem zielonym. 

Kartkówki- są to prace niezapowiedziane obejmujące materiał do 3 jednostek 

tematycznych, kolor oceny –zielony.  

Odpowiedzi ustne- z materiału obejmującego, podobnie jak kartkówka, tylko 

trzy ostatnie jednostki tematyczne.  

Prace domowe - omówione na lekcji, określony czas do wykonania.  

Projekty-  będące podsumowaniem pracy nad lekturą lub określonym 

materiałem wymagające od ucznia twórczego podejścia do tematu.  

Recytacja wiersza lub fragmentu prozy zadana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

Częstotliwość: 

 

   Nauczyciel decyduje o  ilości i rodzaju prac zadanych uczniowi, sprawdzianów, 

testów, prac klasowych,  a tym samym o ilości ocen z poszczególnych form 
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sprawdzania wiadomości i umiejętności. Jednak minimalna ilość ocen w semestrze 

musi wynieść 7. 

 

Nauczanie zdalne: 

W okresie zdalnego nauczania ocenianie odbywa się godnie z zasadami opisanymi 

w Regulaminie zdalnego nauczania wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły 

na czas jego trwania.  

 

6. Skala ocen  

 

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

• W celu dokładniejszego pokazania jakości pracy ucznia dopuszcza się przy 

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

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

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

lekcji. Pięć znaków plus (+) równa się ocenie bardzo dobrej (5). 

• Brak przygotowania do lekcji zaznaczany jest minusem (-). Trzy minusy    

równają się ocenie niedostatecznej. 

Nieoddanie w terminie pracy jest równoznaczne z brakiem przygotowania do 

lekcji i  zaznaczane w dzienniku minusem,  który zamieniany jest  na ocenę 

niedostateczną , jeśli praca nie zostanie oddana na kolejnej lekcji.   

 

7. Kryteria oceniania  

 

Ustala się następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych oraz 

klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria jako całość 

najbliższe jest jego sprawdzonym osiągnięciom):  

 

Stopień celujący (6) - może otrzymać uczeń, który: 

• pracował systematycznie, z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w 

domu;  

• wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela;  

• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 

klasy;  

• wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program;  

• reprezentował klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych np.                           

w polonistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp., kwalifikując się do 

dalszego etapu.  

 

Stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  

• wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym (PP),     

o znacznym stopniu trudności;  
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• wszystkie zadania wykonywał w terminie.  

 

Stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;  

• opanował umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce;  

• poprawnie stosował wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne       

i praktyczne;  

• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także 

uzupełniał ewentualne braki.  

 

Stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który:  

• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;  

• opanował wiadomości i umiejętności z języka polskiego na poziomie 

podstawowym (P);  

• umie zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według 

poznanego wzorca.  

 

Stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:  

• wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym 

zdobywaniu wiedzy z języka polskiego;  

• wykonywał samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania 

typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności.  

 

Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności elementarnych, a stwierdzone braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z języka polskiego; 

• nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą  

nauczyciela. 

 

Szczegółowe wymagania przedmiotowe z języka polskiego w poszczególnych 

klasach stanowią załączniki do PZO oraz znajdują się u nauczycieli 

przedmiotu.  

 

 8.   Sposób oceniania prac pisemnych  

Ocenę ze sprawdzianów ustala się według skali procentowej: 

Niedostateczny – 0%- 30 % 

Dopuszczający – powyżej 30- 50% 

Dostateczny     - powyżej 50 %- 75% 

Dobry               - powyżej 75% - 90% 
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Bardzo dobry    - powyżej 90% - 100% 

Celujący            - 100% oraz dodatkowe zadania nie wykraczające poza 

podstawę programową 

 

       Zasady oceniania dyktand 

      0 błędów – celujący 

      1 – 2 błędy – bardzo dobry 

      3 – 4 błędy – dobry 

      5 – 6 błędów – dostateczny 

      7 – 9 błędów – dopuszczający 

      10  i więcej błędów – niedostateczny 

Błędem ortograficznym obniżającym ocenę jest pisownia wyrazów niezgodna ze 

znanymi dla ucznia 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 , 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. 

  

9. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów  

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w   dzienniku elektronicznym  Vulcan  i 

zeszycie przedmiotowym.  Każdorazowo po pracy klasowej i teście o wadze 

„4”( trwającym przynajmniej 45 minut) uczeń otrzymuje  informację zwrotną 

w formie pisemnej, którą wkleja do zeszytu przedmiotowego.  

 

Prace kontrolne obejmujące materiał powyżej trzech jednostek lekcyjnych o wadze 

„4” , są przechowywane w szkole, w teczce ucznia, do końca każdego roku 

szkolnego.  

 

2.  Oceny wpisywane są w następujących rubrykach:  

- prace pisemne  

-zadania domowe 

- odpowiedzi, (czytanie) 

- zeszyt ćwiczeń  

- aktywność  

- sprawdziany, kartkówki 

-recytacja 
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-projekt edukacyjny 

     - nieprzygotowanie 

 

 

 3. Oceny półroczne są średnią ważoną ocen otrzymanych w I półroczu, 

natomiast oceny końcoworoczne są średnią ważoną wszystkich ocen 

otrzymanych w roku szkolnym z przedmiotu.  

 

Waga ocen:  

 

 pisemne prace klasowe  - 4 

sprawdziany, dyktanda- 3 

zadania dodatkowe- 2 

 kartkówki - 2 

 odpowiedzi ustne – 2 

recytacja-2 

 prace domowe - 1 

 aktywność – 1 

projekty- 3 

aktywność na zajęciach dodatkowych- 2 

wyróżnienie w konkursach pozaszkolnych- 4 

prace przesyłane podczas nauki zdalnej- 1 

 

 

 

  

10. Informowanie o ocenach  

 

1. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

2. Każda praca klasowa oraz test zawierają informację od nauczyciela – 

omówienie danej pracy wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.  

3. Po każdej pracy klasowej oraz sprawdzianie o wadze 4, uczeń otrzymuje 

ponadto informację zwrotną, którą musi wkleić do zeszytu.  

4. Wszystkie oceny są jawne i wystawiane według ustalonych kryteriów. 

5. Wszelkie pisemne uwagi nauczyciela powinny być podpisane przez rodzica. 

6. Uczeń ma prawo zapoznać się z uzasadnieniem ustalonej oceny.  

7. Wszelkie sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice/opiekunowie prawni 

mogą obejrzeć podczas dyżurów nauczycielskich we wtorki oraz podczas zebrań 

lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

8. O przewidywanej ocenie niedostatecznej półrocznej lub rocznej uczeń 

informowany jest  ustnie na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

9. O ocenie niedostatecznej rodzice/opiekunowie ucznia informowani są                      
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w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Za  

pisemne poinformowanie rodziców odpowiada wychowawca.  

10. Tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie informowani są o  

rzeczywistych ocenach półrocznych/rocznych.  

11. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen. 

12. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji,      

lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą na bieżąco informowani 

podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie 

w dzienniku Vulcan. 

 

 

  11. Poprawa oceny  

 

1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej (sprawdzianu) oceny  

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

w dzienniku zachowane są dwie oceny. Otrzymana pozytywna ocena zostaje 

wpisana do dziennika z wagą 4, zaś poprzednia- niedostateczna- z wagą 2. Jeśli 

uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z poprawy, to nie zostanie ona wpisana do 

dziennika, ale odnotowana jako brak poprawy- b.p 

2. Uczeń przystępuje do  poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i 

sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem - w ciągu 2 tygodni od daty 

jej otrzymania 

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z prac kontrolnych, z wyjątkiem kartkówek.  

 

12. Wystawianie oceny półrocznej i końcoworocznej 

 

1.Oceny te są średnią ważoną według następującego schematu: 

 

1.61</W </ 2.60 – dopuszczający 

2.61</ W </ 3,60 – dostateczny 

3,61</ W</  4,60 -  dobry 

4,61</ W </ 5,50 – bardzo dobry  

W > 5,51   - celujący   

 

 

13. Ocenianie uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną  

 

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, mający opinie i 

orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych oceniani są zgodnie z 

zaleceniami poradni. 
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Ocenianie ucznia z dysleksją i zagrożeniem dysleksji: 

 

1.  Kryteria dotyczą uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno - 

pedagogicznej. 

2. W przypadku uczniów dyslektycznych nauczyciel ma na uwadze przede 

wszystkim usprawnienie systemu językowego. 

3. Nie ocenia głośnego czytania ucznia przy całej klasie; umiejętność tę w miarę 

potrzeb sprawdza indywidualnie. 

4. W miarę możliwości nauczyciel kontroluje stopień zrozumienia samodzielnie 

czytanych przez ucznia poleceń. 

5.  Ze względu na wolne tempo czytania lub pisania należy wydłużyć czas pracy 

dziecka. 

6. Często należy stosować sprawdzanie wiadomości, ograniczając sie do krótkich 

partii materiału. 

7. W ocenie prac pisemnych dyslektyków będą uwzględniane wartości 

merytoryczne, rozumiane jako: stopień opanowania umiejętności lub wiedzy i 

sposób jej przekazania (zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień, 

kompozycja, komunikatywność –mimo błędów językowych- zamykanie myśli w 

granicach zdania -nie ma potoku składniowego- , wypowiedź logicznie 

uporządkowana mimo błędów ortograficznych, graficznych i interpunkcyjnych). 

Uczniowie ci są też zobowiązani do zaczynania wypowiedzeń wielką literą i 

kończenia ich znakami interpunkcyjnymi takimi jak: kropka, wykrzyknik, znak 

zapytania, wielokropek. Obowiązuje ich też pisanie imion i nazwisk wielką literą. 

8. Formy sprawdzania i oceniania postępów w zakresie ortografii mają charakter: 

dyktand z komentarzem, okienkiem ortograficznym, pisania z pamięci i innych 

ćwiczeń ortograficznych. Zakres sprawdzianu ortograficznego powinien obejmować 

jeden rodzaj trudności ortograficznej. 

9. W miarę możliwości należy zapewnić uczniowi miejsce w pierwszych rzędach. 

10. Nauczyciel akceptuje pismo drukowane. W zeszytach przedmiotowych nie 

ocenia się estetyki pisma. 

11. W przypadku prac nieczytelnych uczeń powinien głośno je odczytać. 

12. Ocena klasyfikacyjna, końcoworoczna uzależniona będzie od postępów w 

nauczaniu. 

 

Ocenianie ucznia z inteligencją poniżej przeciętnej: 

 

. Wymagania mogą obejmować między innymi: 
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• omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności 

• pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie 

• podawanie poleceń w prostszej formie 

• unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć 

• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu 

• unikanie pytań problemowych, przekrojowych 

• wolniejsze tempo pracy 

• szerokie stosowanie zasady poglądowości 

• odrębne instruowanie dzieci 

• podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek, wydłużanie czasu 

pracy ucznia. 

3. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt i 

dodatkowy zeszyt do zajęć wyrównawczych. Zobowiązany jest do systematycznej 

poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela 

(ustnymi lub pisemnymi). 

 

Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek 

ucznia, jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, 

obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych o ile uczeń jest w stanie budować 

takie wypowiedzi. 

Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wraz z 

rodzicem powinien systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z 

nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych. 

  

 

 
 

 
14. 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. 
 
 
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego zostały opracowane  na 
spotkaniu zespołu przedmiotowego i obowiązują wszystkich nauczycieli 
uczących języka polskiego w klasach IV – VIII  


