
Katarzyna Ł ęk 
 
JEZYK POLSKI – PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
klasy IV-V 
 
W ramach przedmiotu JEZYK POLSKI oceniane są: 
 przygotowanie do lekcji (potrzebne podręczniki i zeszyty, wykonane prace domowe, 
egzemplarze omawianych aktualnie lektur, zapowiedziane wcześniej materiały) 
 aktywność na lekcji 
 zeszyt 
 zeszyt lektur 
 prace klasowe 
 sprawdziany, kartkówki 
 prace domowe (ćwiczenia, dłuższe wypowiedzi pisemne, także na podstawie lektur) 
 wypowiedzi ustne i recytacja wiersza 
 zadania dodatkowe 
 
Nieprzygotowanie do lekcji 
Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (dotyczy to także 
braku książki lub zeszytu) bez ponoszenia konsekwencji. Po wykorzystaniu wszystkich 
nieprzygotowań za każde kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Możliwość 
zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy lekcji, na które zapowiedziany jest sprawdzian bądź 
kartkówka. 
 
Zeszyt ma być prowadzony starannie i systematycznie. W przypadku nieobecności na lekcji 
uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie notatki. 
 
Zeszyt lektur 
 przynajmniej 3 lektury w semestrze (spoza listy lektur obowiązkowych!) 
 ilustracja do każdej z prezentowanych książek 
 nazwisko autora, tytuł, wydawnictwo 
 prezentacja treści książki, streszczenie 
 moja ulubiona postać/przygoda z książki – krótka prezentacja 
 
Aktywność na lekcji – uczeń, uczestnicząc aktywnie w lekcji, otrzymuje plusy, dzięki 
którym ma możliwość zdobycia dodatkowych ocen bardzo dobrych. 
Plusy można otrzymać: 
 zabierając głos na lekcji po podniesieniu reki 
 pracując aktywnie w grupie 
 poprawnie wykonując zadania praktyczne 
 
Prace domowe – zadawane są najczęściej na następną lekcje; dłuższe prace pisemne 
zadawane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
 
Prace klasowe – zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem; uczeń, który otrzymał 
ocenę niedostateczną lub dopuszczającą może poprawiać prace klasową; uczniowie nieobecni 
na sprawdzianie mają obowiązek napisać pracę w ustalonym terminie 



 
Kartkówki – mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji, nie musza być zapowiadane 
 
Warunki i tryb uzyskania z j ęzyka polskiego oceny wyższej niż proponowana 
 
O podwyższenie proponowanej oceny semestralnej/rocznej z języka polskiego ma prawo 
ubiegać się uczeń, który: 
- nie przekroczył w semestrze dopuszczalnej liczby nieprzygotowań 
- nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych na lekcjach języka polskiego 
- zaliczył na pozytywną ocenę  (co najmniej dostateczną) wszystkie „duże” sprawdziany (przy 
pierwszym podejściu) 
- ma co najmniej dwie oceny bardzo dobre z aktywności w semestrze albo wykonał 
przynajmniej jedną w semestrze pracę dodatkową (dla chętnych) 
- uzyskał odpowiednią średnią ważoną ocen z przedmiotu: 1,4 przy ubieganiu się o ocenę 2; 
2,4 przy ubieganiu się o ocenę 3; 3,4 przy ubieganiu się o ocenę 4; 4,4 przy ubieganiu się o 
ocenę 5. 
Spełniający te kryteria uczeń indywidualnie ustala z nauczycielem zasady i sposób zaliczenia 
wskazanego materiału oraz rodzaj prac dodatkowych do wykonania oraz spisuje je w postaci 
kontraktu. Nie dotyczy to oceny celującej. 
 


