
               

                 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 18  

z Oddziałami Gimnazjalnymi 

                          w Kaliszu na rok szkolny 2018/2019 

 

  
 
 
 

1. Na lekcjach języka polskiego oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów: 

PISANIE - prace stylistyczne (minimum 3 w ciągu roku); sprawdziany, testy, kartkówki (w 

zależności od potrzeb, w tym co najmniej 2 sprawdziany gramatyczne i co najmniej 4 testy 

kompetencji czytelniczych w roku); dyktanda (4- 5 w roku dla klas młodszych od IV -VI ; 

co najmniej 1 w semestrze dla kl. VII-VIII i 3 gimnazjum); prace domowe (minimum 2 w 

roku); własna twórczość literacka.  

 

MÓWIENIE - dłuższe wypowiedzi wcześniej przygotowane; wypowiadanie się na lekcji; 

recytacje; czytanie i czytanie ze zrozumieniem; konkursy.  
 
2. Jeżeli uczeń opuścił pracę stylistyczną, sprawdzian lub dyktando z przyczyn losowych to 

powinien je napisać w ciągu dwóch tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Formą poprawy dyktanda jest test lub sprawdzian obejmujący wiedzę z zasad pisowni.  

3. Ocenianie dyktand: 1bł. – cel, 2bł.- bdb, 3bł. – db, 4-5 bł. – dst, 6-7 bł. – dop, 8bł. i 

powyżej – ndst  

 

 Testy umiejętności językowych i literackich, sprawdziany oraz kartkówki oceniane są 

według procentowych proporcji: 

 

100% – 95% – ocena celująca,  

94% –  85% – ocena bardzo dobra, 

84% – 70% – ocena dobra,  

69% – 50% – ocena dostateczna, 

49% – 30% – ocena dopuszczająca, 

29% – 0% – ocena niedostateczna  

4. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie się do 

lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do 

odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Po wykorzystaniu w/w limitu 

uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

 

5. Prace stylistyczne, sprawdziany kompetencji czytelniczych z lektur uczeń pisze w 

wyznaczonym wcześniej przez nauczyciela terminie i nie ma możliwości ich poprawy.  



6. Ocena wystawiona na koniec półrocza lub roku szkolnego nie jest średnią ocen 

cząstkowych zdobytych przez ucznia. Przy jej wystawianiu bierze się pod uwagę zdobyte 

przez ucznia umiejętności, indywidualne predyspozycje ucznia, nabytą wiedzę, wkład pracy 

włożony w naukę, aktywność na zajęciach, systematyczność oraz staranność i poprawność 

w wykonywaniu ćwiczeń.  

7. W ocenianiu uczniów z potwierdzoną dysortografią stosuje się podstawowe kryteria 

oceniania dla wszystkich uczniów z wyjątkiem kryterium ortograficznego i 

interpunkcyjnego. W tym zakresie uczeń zaczyna zdanie wielką literą i kończy kropką.  

8. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.  

 

Celujący  

- uczeń w 100 % opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową,  

- samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia (bierze udział w 

konkursach–polonistycznym, humanistycznym, ortograficznym, recytatorskim itp.),  

- buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym, kompozycyjnym, 

merytorycznym, logicznym (bezbłędne), o ciekawej treści,  

- redaguje bezbłędne prace pisemne (poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowa, 

kompozycyjna), o interesującej treści, poprawnej formie,  

- wzorowo, bezbłędnie, płynnie, wyraziście czyta tekst (także nowy),  

- jest aktywny podczas zajęć, chętnie pracuje,  

- bardzo uważnie słucha wypowiedzi innych.  

Bardzo dobry  

- uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował wiadomości i umiejętności objęte podstawą 

programową,  

- buduje wypowiedzi ustne poprawne pod względem językowym i kompozycyjnym,  

- redaguje poprawne pod względem formy , ortografii, interpunkcji, języka, kompozycji 

prace pisemne (pojedyncze błędy),  

- płynnie czyta tekst o zróżnicowanej treści,  

- bardzo dobrze rozumie treść czytanego tekstu,  

- aktywnie bierze udział w lekcjach,  

- uważnie słucha wypowiedzi innych.  

Dobry  

- uczeń w stopniu dobrym opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawa programową,  

- buduje wypowiedzi ustne popełniając niewielką ilość błędów językowych, poprawne 

kompozycyjnie,  

- redaguje poprawne pod względem formy i kompozycji wypowiedzi pisemne, popełniając 

niewielką ilość błędów,  

- czyta płynnie,  

- rozumie czytany tekst,  

- jest aktywny na lekcji,  

- słucha wypowiedzi innych.  

Dostateczny  

- uczeń w stopniu dostatecznym opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą 

programową,  

- na ogół jego ustne wypowiedzi są zgodne z tematem, jednak niezbyt wyczerpujące i nie 

zawsze poprawne pod względem językowym,  

- redaguje prace pisemne zazwyczaj poprawne pod względem formy i treści, zawierają 



jednak błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe,  

- czyta niezbyt płynnie, nie zawsze wyraźnie, nie zawsze przestrzega znaków 

przestankowych,  

- częściowo rozumie czytany tekst,  

- nie zawsze jest aktywny podczas lekcji,  

- zazwyczaj słucha wypowiedzi innych.  

Dopuszczający  

- uczeń w stopniu dopuszczającym opanował wiedzę i umiejętności objęte podstawą 

programową,  

- jego ustne wypowiedzi nie zawsze zgodne są z tematem, cechują się dużą ilością błędów 

językowych, niepoprawnością kompozycyjną,  

- redaguje prace pisemne zazwyczaj zgodne z tematem, nie zawsze jednak poprawne pod 

względem formy i kompozycji, odznaczają się dużą ilością błędów ortograficznych, 

interpunkcyjnych, językowych,  

- czyta mało płynnie, niewyraźnie, przestawiając litery, sylaby, nie przestrzega znaków 

interpunkcyjnych, jego technika czytania pozwala jednak częściowo rozumieć czytany 

tekst,  

- podczas lekcji często nie uważa, jest mało aktywny,  

- często nie słucha wypowiedzi innych.  

Niedostateczny  

- uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową,  

- jego ustne wypowiedzi są nie na temat, bardzo krótkie, pełne błędów językowych,  

- redaguje prace pisemne niepoprawne pod względem formy, nie na temat, z dużą ilością 

błędów, których sam nie potrafi poprawić,  

- nie potrafi czytać płynnie, wyraziście nawet znanego już tekstu,  

- nie jest aktywny, nie bierze czynnego udziału w lekcjach, nie wykonuje poleceń 

nauczyciela,  

- nie słucha wypowiedzi innych.  

 

 


