
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH 
OPRACOWANY ZGODNIE Z PROGRAMEM NAUCZANIA I WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM 
OCENIANIA 
 
                                                                                                 EWA ZAKRZEWSKA 
 
Podstawą do uzyskania oceny końcowej z przedmiotu są postępy ucznia w ciągu całego roku 
pracy. 
Ocenie podlega sposób realizacji wymagań przedmiotowych określonych poniżej, 
przygotowanie do zajęć i praca na lekcjach. 
 
Przygotowanie do zajęć obejmuje: pisemne i ustne zadania domowe oraz obowiązek 
posiadania podręcznika, ćwiczeń i zeszytu/ lub lektury/ na każdej lekcji. 
Uczeń ma prawo maksymalnie trzy razy w semestrze zgłosić / na początku lekcji/ 
nieprzygotowanie do zajęć. Kolejne nieprzygotowania oznaczają ocenę niedostateczną. 
Brak nieprzygotowań w ciągu całego semestru daje możliwość dodatkowego w kolejnym 
semestrze. 
Uczeń traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania w sytuacji: 
- zapowiedzianej wcześniej pracy klasowej, testu itp., 
- zapowiedzianej kartkówki, 
- pracy pisemnej zadanej przynajmniej tydzień wcześniej, 
- określonego wcześniej terminu rozpoczęcia omawiania lektury oraz terminu recytacji. 
Tygodniowa lub dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia to podstawa do ustalenia z 
nim dodatkowych terminów realizacji wymienionych wyżej zadań. 
 
Terminowe przygotowanie się do omawiania obowiązkowych lektur jest jednym z  zadań 
ucznia. 
Dodatkowo uczniowie mają obowiązek przeczytania, omówienia z nauczycielem w ramach 
konsultacji i podsumowania pracą pisemną dwóch lektur nadobowiązkowych  w 
semestrze. 
Praca pisemna podlega ocenie. 
 
Obowiązkowym zadaniem jest też napisanie pracy rocznej według ustalonych z    
nauczycielem reguł i oddanie jej do połowy maja 
 
Praca ucznia na lekcji jest ważniejszym składnikiem oceny z przedmiotu. 
Obejmuje ona: 
- prace klasowe, 
- sprawdziany umiejętności językowych i literackich, 
- sprawdziany znajomości i rozumienia tekstów literackich, 
- testy, 
- wypracowania tworzone na lekcjach, 
- kartkówki, 
- odpowiedzi ustne, 
- zaangażowanie w zajęcia, 
- recytację, 
- prezentacje i wystąpienia, 
- prowadzenie zeszytu i notatek. 
 
Ocenia się również twórczą inwencję uczniów, kulturę słowa oraz sposób pracy w grupie. 



Zaangażowanie w zajęcia, kulturę dyskusji, trafną i oryginalną interpretację tekstów i 
humanistyczną wiedzę  nagradza się oceną lub plusami/ pięć plusów to ocena bardzo 
dobra/. 
Bierność, koncentrowanie się na innych niż związane z lekcją zajęciach, a przede wszystkim 
zakłócanie jej toku i przeszkadzanie innym w pracy wpływają także na ocenę z przedmiotu, a 
nie tylko zachowania/ pięć minusów to ocena niedostateczna/. 
Prace klasowe, większe sprawdziany czy testy zapowiadane są dwa tygodnie 
wcześniej. 
Nieobecni uczniowie mają obowiązek napisania ich w ciągu dwóch kolejnych tygodni, w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nieprzystąpienie do pisania skutkuje oceną 
niedostateczną. 
W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej konieczne jest poprawienie 
sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni. 
 
Kartkówki obejmują materiał maksymalnie trzech ostatnich lekcji i nie podlegają poprawie. 
 
Uczeń, który chciałby ubiegać się o wyższą ocenę semestralną lub roczną, czyli poprawić 
ocenę proponowaną mu w połowie semestru musi zgłosić to nauczycielowi po otrzymaniu tej 
informacji. 
Poprawienie oceny tuż przed radą klasyfikacyjną nie będzie możliwe. 
Możliwość poprawienia oceny przysługuje uczniom, którzy: 
- jeśli opuszczają lekcje, to nie są to nieobecności nieusprawiedliwione, 
- z pracy na lekcjach / sprawdziany, wypracowania, kartkówki itd./ otrzymali przynajmniej 
połowę ocen równych lub wyższych od oczekiwanej. 
Warunki poprawy oceny określi zawarta z uczniem umowa. 
 
Obszerniejsze sprawdziany i testy oceniane będą według następującego kryterium 
procentowego: 
100%-celujący 
99%-91% bardzo dobry 
90%-71% dobry 
70%-51% dostateczny 
50%-31% dopuszczający 
30%- 0% niedostateczny 
 
Klasówki i kartkówki z mniejszych partii materiału: 
100%- celujący 
99%-91% bardzo dobry 
90%-75% dobry 
74%-61% dostateczny 
60%- 45% dopuszczający 
44%-0% niedostateczny 
 
Wypracowania oceniane są według kryteriów odpowiednich dla różnych form wypowiedzi. 
 
Uczniowie przyłapani na ściąganiu lub kopiowaniu cudzej pracy /Internet, opracowania/ 
karani są za to oceną niedostateczną. 
 


