Przedmiotowy system oceniania
z języka polskiego
dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Oceny cząstkowe
1. Oceny cząstkowe z języka polskiego ustala się wg następującej skali:
- 6 – stopień celujący
- 5 – stopień bardzo dobry
- 4 – stopień dobry
- 3 – stopień dostateczny
- 2 – stopień dopuszczający
- 1 – stopień niedostateczny
- 0 – wpisuje się zamiast oceny wyłącznie wtedy, gdy uczeń był nieobecny
na sprawdzianie, pracy klasowej, dyktandzie, wygłaszaniu tekstu z pamięci...
2. Oceny mogą być wystawiane z + (plusem) lub – (minusem).
3. Stosuje się znaki: np (nieprzygotowany), bz (brak zadania).
Sposoby sprawdzania poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
Sprawdzenie poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności
umożliwiają:
- dyktanda,
- sprawdziany,
- prace klasowe,
- kartkówki,
- testy,
- krótkie wypowiedzi ustne,
- dłuższe wypowiedzi ustne,
- wygłaszanie tekstów z pamięci,
- sprawdzenie stopnia opanowania techniki czytania,
- prace domowe (ustne i pisemne),
- obserwacja pracy ucznia (prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prowadzenie zeszytu
ćwiczeń, prowadzenie zeszytu czytelnika, wykonywanie dodatkowych zadań, aktywność na
zajęciach, praca na lekcjach, praca w zespole,…)
Zasady dotyczące sprawdzianów, prac klasowych, dyktand
1. Sprawdziany, prace klasowe, dyktanda powinny być zapowiadane przez nauczyciela
z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Termin poprawy przez nauczyciela sprawdzianów, prac klasowych, dyktand wynosi
nie dłużej jak 2 tygodnie.
3. Sprawdziany, prace klasowe, dyktanda są obowiązkowe.
4. Uczeń, który z różnych powodów nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej, dyktanda zalicza
je w terminie do 2 tygodni po powrocie do szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z nauczycielem (z zastrzeżeniem pkt. 5).
5. W szczególnych przypadkach (np. dłuższa nieobecność spowodowana chorobą,
przedłużające się złe samopoczucie ucznia uniemożliwiające intensywną naukę...) nauczyciel
może przedłużyć termin poprawkowego sprawdzianu, dyktanda lub pracy klasowej.
6. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, pracy klasowej lub dyktandzie
w miejsce oceny w dzienniku elektronicznym wpisuje się 0.

7. Ocenę z zaliczenia sprawdzianu, pracy klasowej lub dyktanda wpisuje się obok 0.
8. Uczeń, który nie przystąpił w wyznaczonym przez nauczyciela terminie do zaliczenia
sprawdzianu, pracy klasowej, dyktanda otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn (np. dłuższa nieobecność w szkole, nagłe
zdarzenie losowe...) uzyskał ze sprawdzianu, pracy klasowej lub dyktanda ocenę
niedostateczną, może ją poprawić, po uzyskaniu zgody nauczyciela. Termin poprawy oceny
niedostatecznej wyznacza nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem.
10. Dany sprawdzian, pracę klasową, dyktando można poprawiać tylko 1 raz.
Zasady dotyczące wygłaszania tekstów z pamięci
1. Uczniowie przynajmniej 1 raz w semestrze przygotowują tekst, który wygłaszają z pamięci.
2. Tekst wskazuje nauczyciel.
3. Termin wygłoszenia tekstu z pamięci wyznacza nauczyciel (nie może być on krótszy niż 3
dni).
4. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie uzgodnionym
z nauczycielem.
5. Ocenę uzyskaną za wygłaszanie tekstów z pamięci można poprawiać tylko raz (dotyczy
tego samego tekstu). Wpisuje się ją obok oceny otrzymanej wcześniej przez ucznia.
6. Uczniowi, który nie wygłaszał tekstu z pamięci z powodu nieobecności, wpisuje się
w miejsce oceny w dzienniku elektronicznym 0.
7. Ocenę z zaliczenia wygłaszania tekstu z pamięci wpisuje się obok 0.
8. Termin zaliczenia wygłaszania tekstu z pamięci wyznacza nauczyciel. Termin nie może
być krótszy niż 3 dni.
Zasady dotyczące informowania o ocenach i udostępniania do wglądu prac pisemnych
1. Wszystkie oceny są jawne (zarówno dla ucznia jak i jego rodziców).
2. Uczeń jest informowany o każdej ocenie wpisanej do dziennika elektronicznego.
3. Uczeń otrzymuje do wglądu swoją pracę pisemną w dniu, w którym jest poinformowany
przez nauczyciela o otrzymanej z niej ocenie.
4. Rodzic ma prawo wglądu do pracy swojego dziecka w obecności nauczyciela.
5. Nauczyciel na prośbę ucznia, rodzica powinien uzasadnić (w formie ustnej) każdą ocenę
wstawioną do dziennika elektronicznego.
Klasyfikacja wstępna – wystawianie ocen
1. Na 2 tygodnie przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel ma
obowiązek poinformować uczniów, rodziców oraz wychowawcę klasy o przewidywanych
ocenach klasyfikacyjnych.
2. Uczniów i rodziców nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach rocznych poprzez
wpisanie planowanej oceny do dziennika elektronicznego.
3. Nauczyciel ma obowiązek poinformować wychowawcę klasy oraz uczniów na 4 tygodnie
przed końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o planowanej ocenie niedostatecznej.
Tryb poprawiania oceny wystawionej w ramach klasyfikacji wstępnej
1. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny wystawionej w ramach klasyfikacji
wstępnej.
2. Nauczyciel, na prośbę ucznia, rodzica wyznacza termin zaliczenia.
3. Uczeń musi przystąpić do zaliczenia poprawienia oceny wystawionej w ramach
klasyfikacji wstępnej nie później jak tydzień przed końcowym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej.

4. Nauczyciel wyznacza zakres materiału, który będzie sprawdzany oraz formę sprawdzania
wiedzy (wypowiedzi: ustne/pisemne lub ustne i pisemne).
5. Uczeń, który nie przystąpi w wyznaczonym terminie do zaliczenia, otrzymuje ocenę
wystawioną w ramach klasyfikacji wstępnej.
Sposób wystawiania oceny śródrocznej i rocznej
1. Ocena śródroczna wystawiana jest z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu
1 semestru nauki w danym roku szkolnym.
2. Ocena roczna wystawiana jest z ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu
całego roku szkolnego.
3. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się z ocen cząstkowych uzyskanych za dyktanda,
sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, testy, krótkie wypowiedzi ustne, dłuższe wypowiedzi
ustne, wygłaszanie tekstów z pamięci, stopień opanowania techniki czytania, prace domowe,
obserwację pracy ucznia...
4. Wszystkie oceny wpisane do dziennika elektronicznego są brane pod uwagę przy
wystawianiu oceny śródrocznej/rocznej (z zastrzeżeniem pkt.5)
5. Najważniejszymi ocenami branymi pod uwagę przy wystawianiu oceny
śródrocznej/rocznej są oceny z prac klasowych, sprawdzianów, dyktand, kartkówek, testów,
dłuższych wypowiedzi ustnych.
Dodatkowe prawo ucznia
1. Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić (bez podania powodu) 3 razy nieprzygotowanie
do zajęć.
2. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym
wpisując skrót np. (nieprzygotowany) na stronie przynależnej do odnotowywania wyników
w nauce z języka polskiego.
3. Uczeń ma obowiązek zgłaszania nieprzygotowania przed rozpoczęciem zajęć.
4. Nieprzygotowania do zajęć nie można zgłosić w dniu, w którym ma się odbyć sprawdzian,
praca klasowa, wygłaszanie tekstu z pamięci, dyktando, test, kartkówka...
5. Niewykorzystane w pierwszym semestrze nieprzygotowania nie przechodzą na drugi
semestr.
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy, które nie zostały ujęte w Przedmiotowym systemie oceniania z języka
polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej regulują odrębne przepisy obowiązujące w szkole
tj. Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2. W przedmiotowym systemie oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 mogą być
dokonywane zmiany.
3. Zmian dokonuje nauczyciel języka polskiego.

