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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO   
W KLASACH 4-8 

W SYSTEMIE STACJONARNYM I ZDALNYM 
 

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr3 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Polskich Olimpijczyków w Iławie 

 w roku szkolnym 2020/2021 
 

 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego są zgodne ze Statutem Szkoły 
i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Oceny semestralne i koocoworoczne z przedmiotu 
wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.  
 
1. Na lekcjach języka polskiego uczeo wyposażony jest w: 
 podręcznik do języka polskiego, 
 zeszyt dwiczeo do języka polskiego, 
 zeszyt przedmiotowy w szeroką linię z marginesem, 
 przybory do pisania, 
 przybory do kolorowania, 
 linijka, 
 klej, 
 nożyczki, 
 telefon, komputer z dostępem do internetu. 

 
2. Uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującymi w szkole Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 
z języka polskiego. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w nim formy aktywności ucznia. 
 
3. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeo za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę: 
 

Forma aktywności ucznia Waga 
aktywności 

Kolor 

diagnoza funkcjonalna 5 czerwony 

praca klasowa, wypracowanie 5 czerwony 

test 5 czerwony 

dyktando 5 czerwony 

praca dodatkowa wykraczająca poza 
podstawę programową 

5 czerwony 

udział w konkursie przedmiotowym na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim 

5 czerwony 

projekt 4 fioletowy 

czytanie ze zrozumieniem 4 fioletowy 

sprawdzian 3 zielony 

kartkówka 3 zielony 

krótkie i długie wypowiedzi pisemne  3 zielony 

recytacja wiersza, prozy 3 zielony 

wyszukiwanie informacji,  3 zielony 

dodatkowe prace uczniów 3 zielony 
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odpowiedź ustna 2 czarny 

systematycznośd 2 czarny 

technika czytania 1 niebieski 

karty pracy 1 niebieski 

praca domowa, brak pracy domowej 1 niebieski 

aktywnośd podczas lekcji 1 niebieski 

praca w grupie 1 niebieski 

 

Średnia ważona Ocena 

5.40 – 6.00 celujący 

4.70 – 5.39 bardzo dobry 

3.70 – 4.69 dobry 

2.70 – 3.69 dostateczny 

1.70 – 2.69 dopuszczający 

1.00 – 1.69 niedostateczny  

 
4. Do dziennika wpisywane są oceny odpowiednim kolorem, uwzględniając wagę oceny. 
Jeżeli nauczyciel chce ocenid inną formę aktywności (nieokreśloną w tabeli) musi poinformowad uczniów 
o wadze tej aktywności. 
 
5. Uczeo przygotowuje, przynosi lub odsyła wskazane prace w terminie określonym przez nauczyciela 
lub najbliższym możliwym. 
 Jeżeli uczeo nie odda pracy we wskazanym pierwszym terminie, może to uczynid w drugim 

terminie wskazanym przez nauczyciela, przy czym ocena za pracę będzie niższa o jeden 
stopieo. 

 Jeżeli uczeo nie odda pracy w drugim wskazanym przez nauczyciela terminie, może to uczynid 
w trzecim terminie, przy czym ocena za pracę będzie niższa o dwa stopnie. 

 Jeżeli uczeo nie odda pracy w trzecim wskazanym przez nauczyciela terminie, nie ma 
możliwości zaliczenia pracy, co jest równoważne z oceną niedostateczną za pracę. 

 
6. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są progi przeliczeniowe według następującej skali 
procentowej:  
 

Skala procentowa Ocena 

100% - 99% celujący (cel) 

98% - 90% bardzo dobry (bdb) 

89% - 71% dobry (db) 

70% - 50% dostateczny (dst) 

49% - 31% dopuszczający (dop) 

mniej niż 30% niedostateczny (ndst) 

 
7. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”, przyporządkowując im 
odpowiednie wartości według skali: 
 

ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 

wartośd 6.00 5.75 5.50 5.00 4.75 4.50 4.00 3.75 

 

ocena 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

wartośd 3.50 3.00 2.75 2.50 2.00 1.75 1.50 1.00 
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8. Nauczyciel ma prawo dokonad sprawdzianu pisemnego (kartkówki) z zakresu 3 ostatnich tematów 
lekcyjnych bez uprzedniego poinformowania o tym uczniów.  
 
9. Prace klasowe (testy sprawdzające i prace stylistyczne) są obowiązkowe.  
 
10.  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności  na pracy klasowej uczeo otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 
11.  Jeżeli uczeo opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien uzgodnid z nauczycielem termin 
pisania pracy. Te same zasady dotyczą poprawy oceny niedostatecznej.  
 
12. Uczeo przyłapany na plagiacie lub ściąganiu podczas pracy klasowej, kartkówki lub innej formy 
sprawdzania jego wiadomości i umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej 
poprawienia.  
 
13. Uczeo może poprawid ocenę cząstkową z dwóch prac klasowych w ciągu semestru. Do średniej 
będą się liczyd obie oceny. 
 
14. Uczeo nie ma możliwości poprawy kartkówek. 
 
15. Poprawianie prac następuje jednorazowo. 
 
16. Prace klasowe są sprawdzane i omawiane na lekcji w terminie trzech tygodni, a sprawdziany 
w ciągu tygodnia. 
 
17. Nie ocenia się uczniów pierwszego dnia po dłuższej niż 1 tydzieo usprawiedliwionej nieobecności  
w szkole, chyba że uczeo sobie tego życzy.  
 
18. W ciągu semestru uczeo ma prawo zgłosid przed lekcją trzykrotnie nieprzygotowanie do zajęd oraz 
brak pracy domowej (nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek).  
Jeżeli uczeo wykorzystał limit, następny brak pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. 
 
19. Zebranie pięciu plusów przez ucznia (za aktywnośd na lekcji, pracę domową, wykonanie 
dodatkowego polecenia itp.) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.  
 
20.  Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
21. Uczeo nie ma możliwości poprawienia ocen na tydzieo przed klasyfikacją. 
 
22. Na ocenę semestralną i koocoworoczną uczeo pracuje systematycznie. Nie ma możliwości zmiany 
oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału (za wyjątkiem osób 
zagrożonych oceną niedostateczną). 
 
23. Na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę 
semestralną. 
 
24. Ocenę koocoworoczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia 
w II semestrze oraz średniej ważonej za I semestr. 
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Słowniczek: 
 praca klasowa – pisemna forma sprawdzająca wiadomości i umiejętności obejmująca zakres 

danego działu wymagao edukacyjnych, jest zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem; 
 sprawdzian – pisemna forma sprawdzająca wiadomości i umiejętności obejmująca kilka 

tematów, np. częśd działu, jest zapowiedziany wcześniej; 
 kartkówka – obejmuje zagadnienia z trzech ostatnich lekcji (stosowana zamiast odpowiedzi 

ustnej), nie zawsze jest zapowiadana; 
 aktywnośd podczas lekcji – częste zgłaszanie i udzielanie prawidłowych odpowiedzi na lekcji, 

udział w konkursach przedmiotowych (na poziomie szkolnym), wykonywanie zadao 
dodatkowych, pomocy naukowych, prezentacja referatu, metoda projektu.                                                    

 
 
 Opracował Zespół Polonistów: 
 mgr Edyta Meredyk-Szczesiak    
 mgr Edyta Komsta 
 mgr Dorot Świtaj 
 mgr Marta Projs 
 mgr Kamila Borkowska                                                                                              


