
Przedmiotowy System Oceniania 
z języka polskiego 

klasy IV – VI    Szkoła Podstawowa nr 4 
 
I. Filozofia i cele oceniania przedmiotowego są zgodne z filozofią i celami 
oceniania wewnątrzszkolnego. 
Zgodnie z nimi wprowadzamy: 
a)      ocenianie wspierające 
Celem tego oceniania jest niesienie dziecku pomocy w uczeniu się. Wskazujemy 
mocne i słabe strony ucznia po to, niwelować niedociągnięcia. Takie ocenianie 
stosujemy w każdym momencie procesu nauczania, po każdym ćwiczeniu, na każdej 
lekcji. Dotyczy to w szczególności: 
-         aktywności na lekcjach, przygotowania do zajęć 
-         zadań domowych (oprócz dłuższych form wypowiedzi) 
-         recytacji 
-         prowadzenia zeszytu ćwiczeń 
-         prowadzenia zeszytu przedmiotowego 
-         czytania (z wyjątkiem klasy IV) 
Oceny wspierające wpisujemy na zielono 
b)      ocenianie sumujące 
Celem tego oceniania jest podsumowanie osiągnięć ucznia. Stosujemy je po 
zakończeniu danej jednostki tematycznej lub zadania, które uczeń otrzymał do 
wykonania, na zakończenie semestru, klasy, cyklu kształcenia. Dotyczy to: 
-         wypracowań klasowych 
-         testów, klasówek itp. 
-         ćwiczeń językowych (podsumowujących, sprawdzających umiejętności) 
-         dyktand sprawdzających. 
Oceny sumujące ustne wpisujemy na niebiesko, pisemne – na czerwono. 
 
II. Ocenianie na języku polskim obejmuje dwa obszary: 
a)       kształcenie językowe 
b)      kształcenie kulturowo- literackie 
Oceniane umiejętności i wiedza z tych obszarów dotyczyć będą: 
1)       mówienia 
2)       słuchania 
3)       czytania 
4)       pisania (z uwzględnieniem ortografii i interpunkcji) 
5)       odbioru tekstów kultury. 
 
III. Sposoby sprawdzania postępów uczniów i ich częstotliwość. 
(załącznik KARTA OCENY UCZNIA) 
IV. Formy oceny. 
1. cyfrowa – bieżąca (z „ plusem” i „minusem”) 

 - semestralna i końcoworoczna (bez „plusów” i „minusów”) 
2. opisowa – a) ustna  (jako komentarz do oceny cyfrowej) 
                    b) pisemna  (jako recenzja pracy) 
3. punktowa – przy sprawdzianach (przeliczana na ocenę cyfrową, z 
uwzględnieniem zasad przeliczania zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie 



Oceniania) 
4. graficzna – przy ocenianiu aktywności (za brak zeszytu, ćwiczeń stawiamy znak „-
” lub „bz”; przy czym po uzyskaniu przez ucznia 3 takich znaków, każdy kolejny brak 
oznacza ocenę „ndst” wpisywaną na zielono) 
5. samoocena (karty samooceny) 
 
V. Kryteria oceniania. 

1).Kryteria oceny odpowiedzi ustnej: 
a)       sprawność i poprawność językowa 
b)      adekwatność odpowiedzi do pytania 
c)       jakość wiadomości zawartych w odpowiedzi 

2). Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej 
a)       zgodność treści z tematem 
b)      kompozycja pracy 
c)       poprawność językowa 
d)      sprawność w zakresie ortografii i interpunkcji 
e)       estetyka pracy 
3). Kryteria oceny czytania głośnego: 
a)       zrozumienie treści 
b)      wyraźne wymawianie 
c)       właściwe przestankowanie 
d)      logiczne akcentowanie 
e)       odpowiednia barwa dźwiękowa głosu (modulacja) 
4). Kryteria oceny za recytację: 
a)       stopień opanowania pamięciowego 
b)      trafność interpretacji głosowej 
c)       właściwe  przestankowanie 
d)      zrozumienie treści 
5). Kryteria oceny za dyktando sprawdzające: 
0 bł. zasadn. = bdb 
1 bł. zasadn. = db 
2 bł. zasadn. = dst 
3 bł. zasadn = dop 
4 bł. zasadn. = ndst 
3 bł. drugorz. = 1 bł. zasadn. 
4 bł. interp. = 1bł. zasadn. 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który dysponuje wiedzą i umiejętnościami 
znacznie wykraczającymi poza obowiązujący program i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia. Wykazuje dużą aktywność w czasie lekcji, realizuje zadania dodatkowe. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia programowe wymagania 
dopełniające w zakresie kształcenia polonistycznego 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia programowe wymagania rozszerzające 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe wymagania 
programowe 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, u którego stwierdzono braki w opanowaniu 
wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami podstawowymi. Uczeń 
wykazuje się niezbędnymi umiejętnościami polonistycznymi oraz wiedzą potrzebną w 
życiu, czyli opanował umiejętności i wiadomości konieczne do kontynuacji nauki i 



rokuje nadzieje na uzupełnienie braków do poziomu dostatecznego. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i 
umiejętności określonych wymaganiami podstawowymi i nie rokuje nadziei na 
uzupełnienie braków. 
 
Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaleca się 
zindywidualizowanie wymagań programowych i ich obniżenie w stosunku do ucznia, 
u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 
 
VI. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 
1.      Dziennik lekcyjny. 
Wprowadzamy następujący zapis: 
Kształcenie literacko – 
kulturowe 
                                               
Kształcenie językowe 
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2.      Zeszyt przedmiotowy 
3.      Ćwiczenia językowe 
4.      Ćwiczenia redakcyjne „Sztuka pisania” 
5.      Zeszyt klasowy lub „Teczka ucznia”  (na sprawdziany, karty 

samooceny, testy  ....) 
VII. Lektury  - co najmniej 2 w klasie IV i 3 w klasie V i VI (do 

wyboru przez nauczyciela z listy programowej) 
 

KARTA OCENY UCZNIA 
 

1. Na ocenę końcową mają wpływ wszystkie oceny cząstkowe (w skali od 1 do 6) 
oraz zdobyte plusy i minusy. Nie jest ona jednak średnią arytmetyczną 
wszystkich ocen! 

 

1. MINUS MOŻESZ OTRZYMAĆ ZA: 



 

 brak zeszytu przedmiotowego, 
 brak zeszytu ćwiczeń, 
 brak notatki z lekcji, 
 brak zadania domowego 

MOŻESZ MIEĆ TRZY TAKIE MINUSY, KAŻDY NASTĘPNY TO JEDYNKA! 
PLUS MOŻESZ OTRZYMAĆ ZA: 

 

 aktywność w czasie lekcji, 
 samodzielnie przygotowane w domu pomoce dydaktyczne, 
 wykonanie prostych zadań dodatkowych 

TRZY PLUSY TO PIĄTKA! 
CO OCENIAMY JAK CZĘSTO W SEMESTRZE 

1. Dłuższe odpowiedzi ustne 1 – 2 
2. Ćwiczenia redakcyjne na lekcji 2 – 3 

3. Sprawdziany gramatyczne, językowe 1 – 2 
4. Dyktanda 2 – 3 

5. Zadania domowe 4 – 6 
6. Recytację 1 
7. Czytanie 1 – 2 

8. Sprawdziany z lektur Przy każdej lekturze 
8. Sprawdziany podsumowujące 1 – 2 

9. Prace dodatkowe 2 – 3 
10. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego 1 

 

Uwaga! Ocenę niedostateczną uczeń może poprawiać na 
zasadach ustalonych przez nauczyciela 

 
 
 


