
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE

1. Cele PSO.

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
 Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
 Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach bądź uzdolnieniach ucznia.
 Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

2. Zasady PSO

 Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o zakresie wymagań z języka 
polskiego oraz o sposobie i zasadach oceniania.

 Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
 Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń był w tym czasie nieobecny, powinien ją pisać 

nie później niż dwa tygodnie po powrocie ze szkoły.
*Lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 Brak zaliczenia pracy pisemnej (sprawdzian, praca klasowa, kartkówka) skutkuje wpisaniem
,,0” do dziennika elektronicznego. Po upływie dwóch tygodniu od powrotu do szkoły ,,0” 
zamienione zostaje na ocenę niedostateczną.

*Lub w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 Poprawie nie podlegają oceny z odpowiedzi ustnej, kartkówek, dyktand, czytania, prac 

klasowych i sprawdzianów.
 Prace klasowe i sprawdziany mogą być poprawione tylko wtedy, gdy uczeń otrzymał ocenę 

niedostateczną.
 Kartkówki obejmują zakres wiedzy i umiejętności maksymalnie z trzech ostatnich tematów i

nie muszą być wcześniej zapowiadane.
 Za aktywną postawę w czasie lekcji uczeń otrzymuje ,,+”. Pięć plusów oznacza ocenę 

bardzo dobrą. Jeśli uczeń odmawia pracy na lekcji lub brakuje mu materiałów i przyborów 
potrzebnych do pracy, otrzymuje ,,-”. Pięć minusów oznacza ocenę niedostateczną

 Uczeń, który był nieobecny w szkole (tydzień i dłużej) z powodu choroby jest zobowiązany 
uzupełnić tematy w zeszycie lekcyjnym oraz ćwiczenia przedmiotowe do tygodnia czasu od 
powrotu do szkoły.

 Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w semestrze nie podając ich przyczyny. Nie 
dotyczy to lekcji, na której nauczyciel zaplanował sprawdzian lub powtórzenie przed 
sprawdzianem.



3. Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej.

Aby ustalić ocenę semestralną (roczną), nauczyciele przyjmują odpowiednie wagi, które są 
obliczane w systemie Librus. Kategorie ocen stanowią  równocześnie listą umiejętności 
podlegających ocenie z przedmiotu.

Ocena uzyskana za: Waga oceny (w punktach)

1. Praca na lekcji 1

2. Zadanie domowe 1

3. Aktywność na lekcji (oraz jej brak) 1

4. Prace plastyczne/ graficzne 1

5. Nieprzygotowanie  1

6. Odpowiedź ustna 2

7. Czytanie 2

8. Dyktando 2

9. Karta pracy 2

10. Recytacja 3

11. Zeszyt przedmiotowy 3

12. Kartkówka 3

13. Wypracowanie 3

14. *Superaktywność 6

15. Praca dodatkowa 4

16. Praca klasowa 5

17. Sprawdzian 5

18. Test GWO 5

19. Udział w konkursach 5

20. Osiągnięcia w konkursach 6

21. Diagnoza * 0
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