
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 

Na lekcjach języka polskiego obowiązują następujące formy i metody sprawdzania wiedzy: 
Minimalna liczba ocen w ciągu półrocza: 

Kontroli i ocenianie podlegają: KL.4 KL.5 KL.6 Kl. 7 Kl. 8 

Wypowiedzi ustne 1 1 1 1 1 

Zadania klasowe  2 2 2 2 2 

Technika głośnego czytania 2 1 1 1 1 

Czytanie ze zrozumieniem 1-2 1-2 2 2 2 

Kartkówki (np. z określonej partii 
materiału, ze znajomości treści lektur) 

wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 

Sprawdziany, testy z nauki o języku wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 
Dyktanda  wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 
Recytacje utworu poetyckiego 1 1 1 1 1 
Ustne opowiadanie odtwórcze 1 1 1 1 1 
Dłuższe prace pisemne – 
wypracowania 

2 2 2 2 2 

Krótkie zadania domowe wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 
Zadania dodatkowe (projekty, 
przekłady intersemiotyczne, 
samodzielne opracowanie lektury 
dodatkowej, samodzielna praca na 
lekcji, zadania dla chętnych) 

wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 

Praca w grupach wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 
Samodzielne notatki na lekcji wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb wg potrzeb 

 
1. .Jeśli uczeń opuści zapowiedzianą pracę pisemną (zadanie klasowe, sprawdzian, test) z przyczyn losowych, 

powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w czasie uzgodnionym z nauczycielem.  
2. Uczeń może poprawić ocenę (z wyjątkiem bdb, db) z pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 

sprawdzonych prac, przy czym poprawa może odbyć się poza lekcjami w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem. 

3. Uczeń ma prawo 5 razy w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, w tym brak krótkiego zadania 
domowego bez podania przyczyny. Nauczyciel wpisuje wtedy „-” do dziennika, 5 „-” = ocena 1. Nie dotyczy to 
jednak lekcji, na której ma się odbyć zapowiedziana forma sprawdzenia wiadomości. 

4. Aktywność na zajęciach jest oceniana „+”, 5 „+” = ocena 5.  
5. Nie ocenia się ucznia (jego prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań domowych) do trzech dni po dłuższej 

usprawiedliwionej (minimum tydzień) nieobecności. 
6. Uczeń może otrzymać sprawdzian w celu zapoznania rodzica z oceną. Obowiązkiem ucznia jest zwrócenie 

podpisanej przez rodzica pracy na drugi dzień nauczycielowi.   
7. Oceny z testów i sprawdzianów są wystawiane wg następującej skali: 

% punktów zdobytych przez ucznia ocena 
do 39% ndst 
40% - 49% Dop (-dop, dop. +dop) 
50% - 73% dst (-dst,dst,+dst) 
74% - 89% db (-db,db,+db) 
90% - 99% bdb (-bdb,bdb, +bdb) 
100% cel  

8. Zeszyt ucznia może być sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, 
estetyki oraz poprawności ortograficznej. Zeszyt podlega ocenie.  

9. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 50 % lekcji, może nie być klasyfikowany. 
10. Ocenę śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych. 
11. Rodzice ucznia mogą odwołać się od oceny przewidywanej w ciągu 3 dni po złożeniu pisemnej prośby, o ile 

uczeń spełnił warunki z §80 Statutu Szkoły. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


