
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z JĄzyK^ PoLsKIEGo KLASY 4-8

1. Podstawa prawna

Niniejsze przedmiotowe zasady oceniania (PZO) opracowano na podstawie:

. Ustawy z dnia 14 grudnia 201ó r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59),

. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dńa 25 sierpnia 2017 r. zmieniające

roąorządzenie w sprawie szczegółowych warrrnków i sposobu ocenianią klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych @z.U.ż017,i 651),

. Statutu Szkoły.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edŃacyjne uczńą tj. stan ńedzy i umiejętności uczrriów oraz

jego postępy w nauce. Wltnagania są dostosowane do indyłvidualnych potrzeb lomojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycmych ucznia (m.irr. na podstawie orzeczeń, opinii

PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidua.lnych p otrzeb puez pracownitów placówki).

2. Ocenianie ma na celu:

. zmobiiizowarrie do aktyłvności poznawczej;

q Wdrożenie do systematycmości;

. Dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;

. wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętrościach;

. ksźałcenie umiej ętności samooceny.

3. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:

Uczeń powinien posiadaó przy sobie podręcznik do kształcenia literackiego 1ub językowego (wedle

wskazń nauczyciela), zeszlĄ ćwlczeń (na prośbę nauczyciela), zesz;yt, ptzybory do pisania, tekst

lektury (zgodnie z prośbą nauczyciela).

4. Przedmiotem oceny są]

. Ak§łłrrośó własna i nakierowaną
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- . Wiadomości i umiejętrrości.

Podczas pracy stac,ionarnej. hybrydowej lub zdalnej uczeń iest zobońąrany prowńztć zeszyt

przedmiotowy i korzystać z podręczrrików. Notatki z lekcji, na których lczeń był nieobecny,

należy wpehliĆ.

5. Formy podlegające oc€nie:

. spfawdziany 1ub testy,

. kartkówki,

. dyktandą

. odpowiedzi ustne,

. zadania domowe,

. pĄekty,

. p,raca na zajęciach"

. praca dodatkową

. aktywnośónazajęciach,

. recytacją

. formy literacko - plastyczne,

6. Sposób oceniania:

. Oceny określone są cyframi 1- 6,

. praca na lekcji może byó oceniana za pomocą plusów i minusów. za trry phtsy otr4/muje

się ocenę bardzo dobrą za tzy minlsy - ocenę niedostateczną. Przy czym zliczańe tych

znaków j est zupełnie od siebie ni ezależme, tnl. ,,ł" nie usuwa znaku ,,-",

. ocena klasńkacyjna półroczna oraz roczna nie iest średnią wa:źoną ocen cząstkowych ani

średnią arytmetyczną,

. kńda niesamodzielna prasą czyli przepisanie fragmentu lub całości z Intemetu lub

od kolegi czy koleżanki (bez znaczenią czy w całości, czy częściowo), skutkuje wpisaniem

uwagi i oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

7. Zasady dotyczące zapowiadania sprawdzianów, kartkóweĘ odpowiedzi ustnych oraz

zadań domowych i dodatkowych

. o sprawdzianie uczeń jest informowany co najmniej z Ęgodniowym wyprzedzeniem,
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Termin sprawdzianu oraz zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy odnotow}"wany jest

w dzienniku elektronicznym. O ocenie uzyskanej ze sprawdzianu uczeń informowany jest

do dwóch tr godni od .jego napisania.

Kańkówka obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcj i nie musi być zapowiedziana.

Do odpowiedzi ustnei obejmującej materiał z 3 poprzednich lekcji, uczeń musi być

przygotowany na każdej lekcii. Nie ma limitu podejść do odpowiedzi. Może się to zdatzyć

nawet do kilku razy w półroczu dla darrego ucznia.

. o za<ianiach domorł.lch uczeń informowany jest na iekcji, w przypaciku zaciań

długoterminowych, np. pĄektów, prezentacji, itp. nauczyciel umieszcza odpowiednią

informację ił, dzienniku elelcronicznym wraz z podariem zŃresu zadania, formy oraz

terminu jej wykonania.

8. Zasady zgłaszania nieprrygotowania do lekcji:

Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowń w semestrze, ze względu na stan zdrowia lub

inle przyczyny bez wyciągania w stosuŃu do niego konsekwencji. Nieprzygotowaniem

jest: brak wiedzy z 3 o§tatnich tematów (uczeń nie musi pisać niezapowiedzianej katkówki

oraz nie musi odpowiadaó ustnie, o ile niejest to recytacja lub czytanie zapowiedziane przez

nauczyciela), brak podręcznika, ówiczeń, zeszyfiJ, pracy domowej.

Nieprzygotowanie zgłaszamy na początku lekcji stacjonamej lub zdalnej. Czwarle i kolejne

niepzygotowanie wiąże się z otrzymaniem uwagi za niepopra,łny stosunek do obowiązków

szkolnych.

W przypadku lekcji stacjonamych brak wcześniej zgłoszonego nieprzygotowania do zalęć

skutkuje uwagą za brak przygotowania do lekcji.

9. Zasady poprawiania ocen cząstkowych:

Prace klasowe, wypracowania i sprawdziany napisane na oceny niedostateczne należy

napisać jeszcze raz. Uczniowie pisza poprawy podczas lekcji lub konsultacji w trybie

stacjonamym lub zdalnym, w terminie wskazanym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa

tygodnie. Obie oceny będą widoczne w dzieruriku leżeli uczeń nie napisze poprawy

w umówionym terminie, traci możliwość uzyskania wyższej oceny z danej parlii materiału

(nie dotyczy nieobecności usprawiedliwionej, spowodowanej np. chorobą).

Uceny z kankówek. zarówno zapowiecizianych. jak i niezapowiecizianych oraz z ociporłie<izi

ustnych. nie podlep,ają poprawie.
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. uczeń ma prawo do poprawy ocen}, niedostatecznei z zńańa domowego

oraz wlpracowania.

. Oceny wyższe niż dopuszczająca można popnńó za zgodą nauczyciela, pisząc pracę z tego

samego zakresu materia]u jeszcze ruz, w terminie określonym przez nalczyciela. Obie

oceny będą wpisyv,lane do dziennika. Jeżeli uczeń nie napisze poprawy w umówionym

terminie, haci możliwośó uzyskania wyższej oceny z danej partii materiału (nie dotyczy

nięobecności usprawiedliwionej, spowodowarrej np. chorobą).

. 'uczeń nieobecny na pracy i<iasowej, sprawcizianie, kartkówce itd., pisze je w innym

termińe wy znaczonym przez nauczyciela.

10. Informowanie uczniów o ocenach

Uczeń i jego ro<izice są na bieżąco informowani psrz,ez nauczyciela o z<iob5..iych ocenach poprzez

dziennik elektroniczny. Uczeń otr4,rnuje takźe irrformacj ę dotyczącą swoich poĘpów w nauce

i dalszego rozwoju w formie pisemnej lub ustnej od nauczyciela. Uczeń nie zabieta ptac pisemnych

oraz sprawdzianów do domu.

Rodzice uczniów mają wgląd do prac pisemnych w szkole podczas zebrań klasowych

lub indywidualnych spotkń z nauczycielem.

11. Zasady obowiązujące w trakcie edukacji hybrydowej lub zdalnej.

. Nauczyciel i uczeń pozostają w ciągłym kontakcie. w przypadku edukacji hybrydowej lub

zdalnej kontaktują się poprzez e-dziennik lub wskaz aną pruez navczyciela platformę.

. Nauczyciel dokonuje wyboru sposobu podawania notatki na lekcji lub przesyłania

materiałów na lekcji zdalnej.

. Materiały przesyłane drogą elektroniczną zańerają wskazówki dla lczńa do samodzielnej

pracy,

. uczęń ma obowiązek realizowń systematycznie tematy 1ekcji zgodnie z planem zajęć

i wytycznymi nauczyciela podc zas kńdego rodzaju edukacji. Brak systematyczności będzie

skutkowało obniżoną oceną z zachowarlią za niepoprawny stosrmek do przedmiotu.

. Nieoddana w terminie praca skutkuje wpisarriem'BZ' (brak zadańa) do e-dziennika

i zobowiązuje ucznia do uzupełniania braku w ciągu Ęgodnia lub odpowiedzi w formie

ustnej na ocenę. Uczeń ma obowiąek jak naj szybciej uzlpełnió braki. Częste braki będą

skutkować obniżeniem oceny na koniec póhocza lub roku.

. w przJpadku zĄęć zdalnych uczeń, który nie reąuje na polecania nauczyciela
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odpońeózią przez mikrofon lub ptsząc na czacie otrzymuje u\iiagę za brak pracy na lekcji.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO

UZYSKANIA P OSZCZEGÓLNYCH OCEN

UWZGLĘDNIAJĄCE ZAKRES PROGRAMU NAUCZANIA

Ocenianie dostarcza informaoji o rozwoj u ucznia, jego aką,wności i osiągnięciach rł, zakresie

języka polskiego \Ą, ciągu roku szkolnego.

Skala ocen :

celujący
bardzo dobry
dobry

dopuszczający
niedostatecztry

Oceny ze sprał,dzianów, kartkówek, testów oraz innych prac, mogą wynikaó z wlniku

procento$,ego uzyskanych puŃtów,. które przeliczenie są następująco:

0 - 39% - niedostateczny (ndst.) 1

10%- 54% - dopuszczający (dop,) 2

55'yo -'71% - dostateczny (dst.) - 3

75% - 88% - dobry (db) - 4

89% - 99% - bardzo dobn, (bdb) - 5

> 99- l00% - celujący (cel.) - 6

Celująca:

Uczeń opanov,ał pełny zakres wiedzy i urniejętności przewidziany dla danego poziomu

edukacyjnego i uczęszczanei klasy. Samodzielnie i tw-órczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle

posługuje się zdobl,t,vmi informacjami i rł,iadonrościarni rł, rozwiązywaniu problemów. Twórczo

i funkcjonalnie wykorzysĘe umiejętności językorł,e oraz wiedzę. Często proponuje rozrriązanie

lnnorłacl jne, lJzreIl się srłoja ,,l iedza z inn1 mi.

o Interpretuje teksty na poziomie metafofycznym, Chętnie czyta i zna wiele tekstów

ponadprogramou,ych.

o Wykorzystuje narzędzia TIK (np. smartflon. tablet) do zapis)rł,ania i katalogowania informacji:
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opraco\łuje własne bazy informacji, np. kartoteki, fiszki z hasłami, foldery plików; wykorzysĘe

pro$amy, aplikacje i exy edukacyjne do samodzielnej nauki jęuyka polskiego.

l Zwraca uwagę na aspekty moralne zlliryane z korzystaifem z zasobów intemetowych

(odpowiedzialnośó, uczciwość, poszanowanie cudzej własności).

. Przestzega praw autorskich dotyczących zasobów Intemetu.

o Ma ńedzę i umiejętności wykłaczĄące poza podstawę programową, posługuje się nimi

w różnych trudnych sytuacjach problemowych.

o Szczegółowo zna Xeść i probiematykę iektur wskazanych w po<istawie programowej .

. czrb ze złozlmieniem trudny tekst 1iteracki i samodzielrrie go interpretuje; zalwuża roztnńtę

hrterpretacje tekstów kultury i je ocenia.

o samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kuitury.

o Odnajduje i porównuje dane zawarte w róźnych (nie tylko pisalych) żródłac,h, §amodzielnie je

interpretuj e,

o samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane

formy wypońedzi.

o samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia polonisĘczne.

o Bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych z języka polskiego.

Bardzo dobra:

Uczeń:

r ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi

w różnych sytuacjach problemowych;

o szczegółowo zna treśó i problematykę 1ektur wskazanych w podstawie programowej;

. czyta ze zrozlmieńem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizowaó je

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji;

o sprarłnie wiąże fakty w łańcuchy ptzyczynowo- skutkowe i wyciąga wnioski;

o samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultwy;

o samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;

o samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;

r sprawnie redaguje teksty własne;

o posługuje się bogatym słownictwem i poprawnlłn językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie;

o odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;

o aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,

o bierze udział w konkursach tematyczńe zńązanych z językiem polskim,
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. twofzy nypowiedzi pisemne zgodńe z wyznaczńkatni gatunkowymi, w większości poprawne

pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortoglaficznyrr i interpunkcyjnym,

r akĘrvnie uczestniczy w 1ekcjach,

o wykonuje prace domowe, często angaiżuie się w zadania dodatkowe.

Dobra:

Uczęń:

. ma podstawową wiedzę i umiejętności określolre w podstawie programowej, posługrrje się nimi

w typowych sytuac"iach;

o dobrze zna treść i problematykę lcktur wskazanych w podsta*-ie programowej;

. czyta zę zrozumieniem teksty kultury przer.vidziane rł,programie, samodzielnie odnajduje w nich

informacjel

r sprawnie wiąże lakty i,ł, łańcuchy przyczynowo- skutkowe;

o samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;

r samodzielnie przedstawia rł,yniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej:

o sprawnie redaguje teksty rł,e wskazanych forrnach rłypowiedzi (wymienionych w obowiązującej

podstawie programowej);

o samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim 1ub średnim stopniu trudności, a z pomocą

nauczyciela - trudne,

o w- qłporł,iedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych. oftograficznych

i stvlistycznych,

o bierze czynll; udział r.l lekcji.

o wykonuj e prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.

DostatecZna:

Uczeń:

o częściowo opanował umiejętności zapisarre w podstawie programowej,

o samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ówiczenia rcz.]'V]tąmje przy

pomocy nauczyciela,

o odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczeńe większości wyrazów

o w tekstach dostosowanych do poziomu edŃacyjnego,

o wypowiada się krótko, ale wypowied,ź jest na ogół uporządkowaną
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. rzadko akt_vwnie uczestnicz1, w lekcjach,

o rłl,konuj e obowiązkowe prace domowe. ale popełnia w nich błędy.

Dopuszczająca:

Uczeń:

r opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisarre w podstawie programowej,

r większośó zaciań. nawet barcizo łatwych. wykonuje jeciynie prz,v por,Tocy nauczycieia,

r ma problemy z czy,tanien tekstów kultury. ale podejmuje prób1, ich odbioru,

o nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,

r w wypolł,iedziach ustnych i pisemnych pop ełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma

o ubogie słownictwo i trudności z fbrmułowaniem nawet prostych zdań,

o nie.jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy. stara się rłykonywać polecenia

nauczyciela.

o pracuje nies,v-stematycznie, wymaga stałej zachęty do prac1,.

. często nie potrafi sarnodzielnie wl,konać pracy domoił,ej, ale podejmuje próby.

Niedostateczna:

Uczeń:

. nie opanował podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach

z zakresu podstawy programou,ej "

r ma klopot) z techniką cz; tania.

r nie odnajduje lv tękście informacji podan,vch rłprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu

wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,

o nie rłl,konuje zadań ati poleceri naucz_vciela,

o zaniedbuje rr1,,kon;,wanie prac domowych,

o nie angażuje się w pracę grup,v.

Opracowanie

Zespól naucz; cieli jęz1 ka polskiego .

Jun,d,&ałł ? gUqJ"W
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