
 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego 

Dla klas IV – VIII w roku szkolnym 2019/2020 

1) Oceny są jawne dla ucznia i rodzica, wystawiane na bieżąco i uzupełniane w dzienniku 

Librus. 

2) Na lekcjach języka polskiego uczeń jest oceniany za: 

- odpowiedzi ustne ( z materiału omawianego od 1 do 3 ostatnich lekcji) waga oceny – 

1, 

- kartkówki (z materiału omawianego od 1 do 3 ostatnich lekcji) waga oceny – 2, 

- sprawdziany, o których uczeń jest poinformowany tydzień przed wyznaczoną datą 

przeprowadzenia sprawdzianu. Wpis z tygodniową datą poprzedzającą termin 

sprawdzianu znajduje się również w librusie, w zakładce Terminarz. Waga oceny – 3, 

-  prace pisemne na lekcji doskonalące umiejętności (ćwiczenia) waga – 1, 

- prace literacko – plastyczne waga – 1, 

- głośne czytanie (w klasach 4 – 5) waga -1, 

- recytacje utworów waga – 1, 

- testy sprawdzające czytanie ze zrozumieniem waga – 1, 

- osiągnięcia w konkursie (minimum na na poziomie międzyszkolnym) waga -2, 

- wybitne osiągnięcia w konkursie (minimum na na poziomie międzyszkolnym) waga -

3, 

- prezentacje multimedialne wraz z ich omówieniem waga -2, 

- wypowiedzi ustne przygotowane wcześniej przez ucznia w domu (dalsze losy 

bohaterów lektury, opowiadanie odtwórcze na podstawie fragmentu książki itd.) waga 

– 2, 

- znajomość ortografii i interpunkcji (kartkówki ze znajomości zasad, dyktanda itp.) 

waga -2, 

- praca w grupach (na lekcji i w warunkach pozalekcyjnych) waga- 1. 

     3)  Egzaminy próbne przeprowadzane w klasach 8 nie podlegają ocenom, do librusa 

wpisywana jest procentowa liczba punktów, które uczeń otrzymał. 

 4)  Sprawdziany diagnostyczne przeprowadzane na początku cyklu kształcenia nie podlegają 

ocenom, do librusa wpisywana jest procentowa liczba punktów, które uczeń otrzymał. 

5)  Prace domowe polegające na przygotowaniu do lekcji (przeczytaniu zadanego tekstu, 

dokończenie ćwiczeń omawianych na lekcji itp.) nie podlegają ocenie punktowej, jednak 

każdy uczeń ma obowiązek je wykonać lub jeśli tego nie zrobi, zgłosić nieprzygotowanie na 

początku lekcji (zaraz po sprawdzeniu listy obecności). 

6) Uczeń może być czterokrotnie nieprzygotowany do zajęć w jednym półroczu. Każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do li brusa. 

7) Nieprzygotowaniu nie podlegają długoterminowe prace zadanie z wyprzedzeniem 

(przeczytanie lektury, wykonanie projektu w grupach, prezentacji, wypowiedzi ustnej itd.). W 

przypadku niewywiązania się ucznia z zadanej pracy otrzymuje on ocenę niedostateczną. 

 

 


