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I

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka polskiego są zgodne z Wewnątrzszkolnymi
Zasadami Oceniania (WZO) ZPSM w Elblągu.
II
1. Skala ocen jest zgodna z WZO.
2. Oceny wystawione w trakcie semestru uwzględniają wiedzę i umiejętności nabyte przez ucznia
oraz jego aktywność na lekcjach.
3. Uczeń ma prawo wglądu do ocenionych prac pisemnych. Prawo to przysługuje również rodzicowi
ucznia na zasadach określonych w WZO.
4. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom prace klasowe i sprawdziany w ciągu
dwóch tygodni, kartkówki – w ciągu tygodnia od ich przeprowadzenia.
5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany i kartkówki nauczyciel przechowuje

przez okres roku szkolnego.
III

1. Obowiązkowa ilość prac klasowych uzależniona jest od ilości zrealizowanych działów
programowych w danym roku szkolnym. Po każdym zrealizowanym dziale programowym
przeprowadzana jest praca klasowa.
2. Obowiązkowa ilość prac klasowych (w tym stylistycznych) z języka polskiego w klasach
IV – VI OSM I st. – 4 w ciągu semestru,
3. Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
a) prace klasowe (obejmujące umiejętności i wiadomości zawarte w dziale programowym),
b) sprawdziany (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji),
c) kartkówki (obejmujące materiał z ostatniej lekcji),
d) wypowiedzi ustne na lekcji oraz przygotowywane w domu,
e) recytacja utworów poetyckich lub prozy,
f) technika i tempo głośnego czytania,
g) prace dodatkowe – stosownie do potrzeb i zainteresowań uczniów,
h) pisemne prace domowe,
i) praca w grupach,
j) dyktanda wraz ze sprawdzianem zasad ortograficznych, a dla uczniów dyslektycznych
tylko sprawdziany z zasad ortograficznych.

IV

1. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe (o innych formach decyduje nauczyciel).
2. Termin pracy klasowej oraz sprawdzianu obejmującego większy zakres materiału jest
zapowiadany przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki
(obejmują treść ostatniej lekcji lub treść zadanej do przeczytania lektury) nie muszą być
zapowiedziane.
3. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z klasą, ma
obowiązek zrobić to na następnej lekcji bądź w innym terminie wyznaczonym
przez nauczyciela.
4. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów można poprawiać (o poprawach innych form decyduje
nauczyciel uczący w danej klasie).
5. Uczeń nieobecny na kartkówce z lektury jest z niej sprawdzany (ustnie lub pisemnie)
na następnej lekcji.
6. Nauczyciel wpisuje każdą ocenę uzyskaną przez ucznia z poprawy pracy klasowej, sprawdzianu
lub kartkówki z lektury.
V
1. Oceny bieżące są przyznawane zgodnie z progami procentowymi.
UWAGA! STOSOWANIE + I - ZALEŻY OD NAUCZYCIELA.
1) klasy IV OSM I stopnia:
progi procentowe
100
99 - 98
97 - 93
92 - 88
87 - 83
82 -78
77 - 73
72 - 68
67 - 63
62 - 58
57 - 53
52 - 47
50 - 46
45 - 41
40 - 36
35 - 0

oceny
celujący
celujący bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry dobry +
dobry
dobry dostateczny +
dostateczny
dostateczny dopuszczający +
dopuszczający
dopuszczający niedostateczny +
niedostateczny

2) klasy V-VI OSM I stopnia:
progi procentowe
100
99 - 98
97 - 96
95 - 89
88 - 86
85 -81
80 - 76
75 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 51
50 - 46
45 - 41
40 - 36
35 - 0

oceny
celujący
celujący bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry dobry +
dobry
dobry dostateczny +
dostateczny
dostateczny dopuszczający +
dopuszczający
dopuszczający niedostateczny +
niedostateczny

2. Dyktanda (dotyczy uczniów bez dysleksji, uczniowie z dysleksją piszą tylko sprawdzian
ortograficzny):
liczba błędów
ortograficznych
i interpunkcyjnych
0 ort. i 0 int.
0 ort. i 1 int.
0 ort. i 2. Int.
1 ort.
1 ort. i 1 int.
1 ort. i 2. Int.
2 ort.
2 ort. i 1 int.
2 ort. i 2. Int.
3 ort.
3 ort. i 1 int.
3 ort. i 2. Int.
4 ort.
4 ort. i 1 int.
4 ort. i 2 int.
5 ort. i więcej

ocena

celujący
celujący bardzo dobry +
bardzo dobry
bardzo dobry dobry +
dobry
dobry dostateczny +
dostateczny
dostateczny dopuszczający +
dopuszczający
dopuszczający niedostateczny +
niedostateczny

Uwaga! 3 błędy interpunkcyjne odpowiadają jednemu błędowi ortograficznemu.

3. W ocenie recytacji tekstu brane są pod uwagę następujące aspekty:
a) pamięciowe opanowanie tekstu – 4 punkty
b) wyraźna i wyrazista deklamacja utworu – 2 punkty
c) interpretacja głosowa – 2 punkty
d) postawa recytatora (dobór tekstu) – 2 punkty
Oceny są przyznawane zgodnie z progami procentowymi.
4. W ocenie pracy stylistycznej brane są pod uwagę:
a) zgodność treści z tematem,
b) odpowiedniość stylu do określonej formy,
c) kompozycja,
d) poziom językowy,
e) ortografia i interpunkcja,
f) estetyka pracy.
5. Każda praca stylistyczna opatrzona jest recenzją zawierającą uwagi dotyczące ocenianych
- podanych powyżej - aspektów.
6. Aktywność ucznia na lekcji nagradzana jest plusem. Pięć plusów odpowiada ocenie bardzo
dobrej.
7. Każdy uczeń na początku lekcji zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie (brak zeszytu ćwiczeń,
zeszytu przedmiotowego, podręcznika, pracy domowej) - maksymalnie 3 w semestrze. Każde
kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
8. Waga ocen i oznaczanie w dzienniku elektronicznym:
Lp.

Formy sprawdzania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

praca klasowa
sprawdzian (dyktando)
kartkówka
stylistyczna praca na lekcji
wypowiedź ustna
recytacja
technika i tempo czytania
prace dodatkowe
praca w grupach
aktywność

Waga
5
4
2
3
2
2
2
2
2
2

Kolor w dzienniku
elektronicznym
czerwony
zielony
niebieski

czarny

VI
1. Oceny semestralne i końcoworoczne.
Ocena z języka polskiego - śródroczna i końcoworoczna - wystawiana jest w oparciu o średnią
ważoną ze wszystkich zdobytych ocen według poniższej skali:
Średnia ważona
6,0 - 5,75
5,74 - 4,75
4,74 - 3,75
3,74 - 2,75
2,74 - 1,75
1, 74 - 0

Stopień
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Ostateczna decyzja dotycząca wystawianej oceny należy do nauczyciela.
7. Ocena proponowana miesiąc przed klasyfikacją nie jest ostateczna.
8. Uczniowie, którzy w kuratoryjnym konkursie języka polskiego zdobędą tytuł laureata
na koniec roku szkolnego otrzymują ocenę celującą.

VII
Wymagania na poszczególne oceny zawarte są w załącznikach:
Zał. 1. - klasa IV OSM I stopnia,
Zał. 2. - klasa V OSM I stopnia,
Zał. 3. - klasa VI OSM I stopnia.

