
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego w  klasach  IV -VIII 

1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na lekcji: 

-zeszyt, podręczniki, ćwiczenia, pióro/długopis, kolorowy długopis, klej, nożyczki 

         2.   Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie oraz: 

I Wiedza: 

-konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego, ortografii oraz nauki o języku ( pisemnie, ustnie) 

II Umiejętności: 

I Kształcenie literackie i kulturowe 

-czytanie utworów literackich , 

-odbiór tekstów kultury, 

II Kształcenie językowe 

-gramatyka języka polskiego, 

-zróżnicowanie języka, 

-komunikacja językowa i kultura języka, 

-ortografia i interpunkcja ( w tym praca w programie Insta.Ling), 

III Tworzenie wypowiedzi  

-elementy retoryki, umiejętność wygłaszania recytacji wierszy i prozy, 

-wypowiadanie się w formie ustnej i pisemnej, 

- testy ze znajomości treści lektury, 

- zadania klasowe po omówieniu lektury, 

-testy sprawdzające umiejętności z  poszczególnych rozdziałów, 

-dłuższe zadania domowe sprawdzające różne formy wypowiedzi (na ocenę), 

-krótsze zadania domowe, 

-dyktanda, 

-kartkówki z trzech ostatnich lekcji ( w tym niezapowiedziane), 

-formułowanie wypowiedzi ze świadomością celu, 

-budowanie tekstów poprawnych kompozycyjnie, 

-dbanie o czytelność i estetykę zapisu.  

IV Samokształcenie 

Stosunek do przedmiotu: 

-aktywność na zajęciach języka polskiego, 

- udział ucznia w różnego rodzaju zajęciach, wymagających dużego zaangażowania polonistycznego (konkursy 

polonistyczne, recytatorskie, wiedzy polonistycznej, zajęcia kółka teatralnego), 

-dodatkowe prace przygotowywane na lekcje języka polskiego, 

-rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologia informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu                 

i wykorzystywaniu pozyskanych informacji, 

-prowadzenie zeszytu przedmiotowego (systematyczność, poprawność zapisu, odrabianie zadań domowych, estetyka). 

 

Wszystkie oceny muszą być jawne. Uczeń, zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, będzie otrzymać informację 

zwrotną z wyszczególnieniem, co zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować oraz ze wskazówkami, w jaki sposób 

może poprawić swoją pracę. Bardzo ważnymi elementami oceniania będą: 

 ocenianie koleżeńskie, 



 samoocena, 

 ocenianie działań zespołu, dzięki któremu uczeń poddaje refleksji swoje działania na lekcji. Efekty uczniowskiej 

autorefleksji nauczyciel wykorzystuje przy planowaniu kolejnych zajęć. 

Skala procentowa oceny testów i sprawdzianów:                                                                                                 Ocena dyktand: 

do 29%-niedostateczny  (nds)                                                                                                                                 bezbłędnie-celujący 

30-49%- dopuszczający (dop)                                                                                                                                  1 błąd- bardzo dobry 

50-69%- dostateczny  (dst)                                                                                                                                      2-3 błędów- dobry 

70-84%-dobry (db)                                                                                                                                                4-5 błędów- dostateczny 

85-94%-bardzo dobry (bdb)          6-7 błędów- dopuszczający 

95- 100%-celujacy    (cel)                                                                                                                                     8 i więcej niedostateczny  

 

Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków ,,+’’ i ,,-‘’ łącznie ze stopniem z wyłączeniem stopnia 

celującego  i niedostatecznego.  

                                                                                                                                                                                                                                             

Dłuższa wypowiedź pisemna jest oceniana według następujących kryteriów: 

realizacja tematu – od 0 do 2 pkt 

elementy twórcze/elementy  retoryczne – od 0 do 5 pkt 

                   kompetencje literackie i kulturowe– od 0 do 2 pkt 

                   kompozycja tekstu – od 0 do 2  pkt 

styl– od 0 do 2 pkt 

język- od 0 do 4 pkt 

ortografia-od 0 do 2pkt 

interpunkcja-od 0 do 1 pkt 

 Uczeń ma prawo do zapowiedzi prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia uczeń może 

pisać maksymalnie trzy prace klasowe lub sprawdziany w różnych dniach tygodnia.  

 Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu  

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły ( poza lekcjami). 

 Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonych prac (poza 

lekcjami). 

 Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu.  

Więcej szczegółów na temat oceniania znajduje się w Statucie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Zasadnem.



 


