
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 

w klasach 4-8  
w PSP nr 21 w Opolu 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu  
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania, uwzględniających tę podstawę.  
 
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 
5) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej. 

 

Nauczyciel języka polskiego na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  
oraz rodziców o: 
 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania; 

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z języka polskiego. 

 

Ustalone przez szkolę formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach  
edukacyjnych uczniów to: 
 
1) indywidualne rozmowy; 

2) konsultacje lub zebrania z rodzicami; 

3) pisemna informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

 

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 



2) Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują prace ucznia do wglądu na zebraniach, 

konsultacjach w wyznaczonych przez Szkołę terminach lub na indywidualnych 

spotkaniach z nauczycielem,  

po uprzednim ustaleniu terminu. 

3) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją ustnie uzasadnić lub na pisemną prośbę rodzica w sposób pisemny. 

 

Nauczyciel języka polskiego dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 
tym wymaganiom, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,  
w tym publicznej poradni specjalistycznej.   
 
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
albo indywidualnego nauczania dostosowanie jest przygotowywane na podstawie 
tego orzeczenia.  
 
Przyjmuje się klasyfikację śródroczną i roczną. 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z języka polskiego ,określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 
 
Klasyfikację śródroczną uczniów nauczyciel języka polskiego przeprowadza co najmniej raz  
w ciągu roku szkolnego, ale nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia lub ostatnim 
tygodniu przed ustalonymi feriami zimowymi. 
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka 

polskiego, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z języka polskiego. 

Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel języka polskiego informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów)  

o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z języka 

polskiego. 

 

Uczniowie otrzymują informację o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych na lekcji języka polskiego. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o przewidywanych śródrocznych  

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z języka polskiego na zebraniach z wychowawcą  

lub indywidualnie w ustalonym z terminie.  

 

W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu i braku możliwości 

indywidualnego spotkania, w przypadku ustalenia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej 

śródrocznej i rocznej  z zajęć edukacyjnych, nauczyciel powiadamia o tym 

rodziców/prawnych opiekunów listem poleconym. 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego ustala  nauczyciele prowadzący 

zajęcia.  



Wystawienie ocen musi się odbyć na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

 

Roczne oceny klasyfikacyjne z języka polskiego ustala się w stopniach według następującej 
skali: 
6 (celujący), 
5 (bardzo dobry),   
4 (dobry),   
3 (dostateczny),  
2 (dopuszczający),   
1 (niedostateczny). 
 
W ocenianiu bieżącym uczniów stosuje się następujące wagi: 
- sprawdzian/praca klasowa – 3  
- kartkówka, odpowiedź ustna – 2 
- pozostałe formy sprawdzające – 1 
 
 
Braki zadania domowego nie podlegają ocenie stopniem szkolnym, ponieważ nie dają 
informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia. 
Nierespektowanie obowiązków ucznia (brak zadania, brak podręcznika, ćwiczeń, zeszytu) 
nauczyciel odnotowuje w zakładce „Uwagi” w dzienniku elektronicznym.  
 
Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym informacje o nieprzygotowaniu ucznia  
do lekcji „np.”, które oznacza brak gotowości do sprawdzenia poziomu wiadomości  
i umiejętności ucznia (tj. odpowiedź ustna lub pisemna) z wyłączeniem zapowiedzianych 
form sprawdzających.  
 
Uczeń zgłasza nieprzygotowanie nauczycielowi na początku lekcji podczas czynności 
organizacyjnych.  
 
Osiągnięcia z prac pisemnych zapisywane w postaci punktowej przeliczamy na oceny. 

 

Dla prac, z których maksymalna liczba punktów wynosi 12 ustalone są oceny: 

 

12 p. celujący 

11,5p. - 10,5p. bardzo dobry   

10 p. - 8,5p. dobry   

8p. - 6,5p. dostateczny  

6 p. - 4,5p.  dopuszczający   

4p.- 0p. niedostateczny 

 

Przy górnej granicy przedziału punktowego dodawany jest do oceny „+”. 
 
 
Dla prac, z których liczba punktów jest ponad 12 ustalone są progi procentowe: 



 

celujący  100 % 

bardzo dobry  99 % - 90 %  

dobry 89 % – 75 %  

dostateczny 74 % – 50 % 

dopuszczający 49 %– 30 %  

niedostateczny 29 %– 0 %  

 

Przy górnej granicy przedziału procentowego dodawany jest do oceny „+”. 

Uczeń w ciągu półrocza powinien uzyskać minimalnie 4 oceny cząstkowe z języka polskiego, 
które wyrażają różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, na podstawie których 
nauczyciel języka polskiego wystawia ocenę klasyfikacyjną. 

Ocena półroczna i końcoworoczna z języka polskiego jest wypadkową ocen za wiedzę, 
umiejętności  
i motywację ucznia do nauki.  
 
Średnia ważona ocena z dziennika elektronicznego jest oceną sugerowaną i nie jest 
ostateczna do wystawienia oceny klasyfikacyjnej. 
 
W ocenianiu bieżącym uczniów stosuje się oceny cząstkowe w skali: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

W przypadku ocen 2, 3, 4, 5 można stosować znak plusa  „+ ”. 

W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianej formie sprawdzającej wiedzę 

i umiejętności w dzienniku elektronicznym stosuje się zapis „0” („zero”). 

 

Nauczyciel języka polskiego sprawdza stan wiedzy i umiejętności ucznia przynajmniej raz  
w miesiącu  poprzez prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy, wypowiedzi ustne, 
zadania domowe, projekty, referaty lub w inny sposób. 
 
W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej i dopuszczającej z pracy 
pisemnej lub ustnej, nauczyciel udziela uczniowi informacji o sposobach uzupełnienia wiedzy 
i ustala wspólnie z uczniem termin poprawy, która powinna nastąpić do dwóch tygodni  
od otrzymania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej.  
 
Ocena poprawiona jest zapisana w dzienniku elektronicznym w odrębnej kolumnie z tytułem 
„poprawa” z taką samą wagą. 
 
Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu i trybu oceniania zawiera Statut. 
 
 
      Opracował Zespół Nauczycieli Języka Polskiego 
 
 


