
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla uczniów klas IV – VIII

1. Formy sprawdzania osiągnięć uczniów:

- czytanie ze zrozumieniem,

-wypowiedzi ustne,

- formy pisemne (dłuższe i krótsze wypowiedzi pisemne na lekcji, sprawdziany z 
zakresu kształcenia językowego, kulturowego, nauki o języku oraz znajomości treści 
lektur, kartkówki, prace domowe, zadania wykonywane w zeszycie ćwiczeń, zadania 
ortograficzne/ dyktanda, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, egzaminy 
próbne(klasa8),

-aktywność  podczas lekcji,

-inne formy: praca w grupie, zadania dodatkowe.

2. Wszystkie sprawdziany są zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Kartkówki mogą, ale nie muszą być zapowiadane. Obejmują materiał z nie więcej niż z
trzech ostatnich lekcji.

4. Nauczyciel informuje uczniów o wynikach sprawdzianu  w ciągu dwóch tygodni od 
daty przyjęcia pracy.

5. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych 
( nieobecność  usprawiedliwiona), powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od 
dnia powrotu do szkoły. W przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.

6. Sprawdzone i ocenione sprawdziany, kartkówki są udostępniane uczniom podczas 
zajęć. Rodzic ma prawo wglądu do pracy na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.

7. Prace klasowe przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego.

8. Za niesamodzielną  pracę podczas pracy kontrolnej lub pracy domowej uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną.

9. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej 
oraz dobrej ze sprawdzianu w terminie  dwóch  tygodni od dnia oddania 
sprawdzonych prac. Poprawa odbywa się  w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

10. Uczeń poprawia sprawdzian z danej partii tematycznej tylko raz.

11. Najwyższą oceną, jaką uczeń może uzyskać z poprawy, jest ocena celująca.



12. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika, wcześniej uzyskana ocena 
nie jest wykreślana.

13. Uczeń nieobecny podczas lekcji uzupełnia zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia w ciągu 
tygodnia od powrotu do szkoły.

14. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w ciągu semestru. 
Uczeń ma obowiązek zgłosić nieprzygotowanie na początku lekcji.  Przez 
nieprzygotowanie należy rozumieć: brak pracy domowej, brak zeszytu,  brak ćwiczeń. 
Uczeń nie jest zwolniony z pisania kartkówki.

15. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 14 uczeń otrzymuje za każde 
nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

16. Niewykorzystane przez ucznia nieprzygotowania nie mogą być przeniesione na 
następne półrocze.

17. Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają oceny uzyskane ze 
sprawdzianów, prac pisemnych pisanych podczas lekcji oraz egzaminów próbnych 
(klasa8). Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych z ocen 
cząstkowych.

18. Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu, gdy ma co najmniej 50% obecności na 
zajęciach z przedmiotu oraz posiada minimum 3 oceny.

19. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „-„. Stopnie 
śródroczne i roczne wystawiane są bez wymienionych znaków.

20. Oprócz oceny wyrażonej cyfrą uczeń może uzyskać pochwały ustne, oceny opisowe, 
komentarze nauczyciela, plusy. 

21. Za pięć plusów (aktywność, prace domowe, prace dodatkowe) uczeń otrzymuje ocenę
bardzo dobrą.

22. Uczniowie posiadający opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 
specyficznych trudnościach  w uczeniu się  oraz uczniowie posiadający orzeczenie o 
potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

23. Treści nauczania podlegają modyfikacji tylko w przypadku uczniów z inteligencją 
niższą niż przeciętna, u których nauczyciel może obniżyć wymagania, nie schodząc 
poniżej podstawy programowej.

24. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje zastosowane zostaną 
zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do 
pracy i doceniania małych sukcesów.



Wszystkie punkty ujęte w PZO obowiązują w trakcie nauki  tradycyjnej i zdalnej.

Są one zgodne z zasadami WZO oraz rozporządzeniem MEN.

Przedmiotowe Zasady Oceniania podlegają systematycznej analizie oraz 
modyfikacji.


