
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w kl. I gimnazjum  

1. Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową, programem „Słowa na czasie” i WSO Gimnazjum 

im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku. 

2. Ocenianie odbywa się zgodnie z WSO.  

3. Kontroli i ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 

obszar formy sprawdzania liczba waga 

A 

praca klasowa,  

sprawdzian,  

test 

min. 1 

min. 1 

min. 1 

5 

B 

odpowiedź ustna,  

kartkówka,  

wypracowanie,  

dyktando,  

zadania egzaminacyjne,  

scenka teatralna/inscenizacja/recytacja 

plakat/projekt/prezentacja  

własna twórczość 

min. 1 

min. 2 

min. 2 

min. 2 

min. 2 

min. 1 

min. 1 

3 

C 

aktywność,  

zadanie domowe,  

karta pracy,  

praca dodatkowa 

min. 2 

min. 1 

min. 1 
1 

4. Przeliczanie punktów zdobytych za poszczególne formy odbywa się zgodnie ze skalą oceniania zawartą w WSO: 

0-30 % punktów – niedostateczny 

31-50 % punktów – dopuszczający 

51-70% punktów  – dostateczny 

71-85 % punktów – dobry 

86-95% punktów  – bardzo dobry 

96-100% punktów – celujący 

5. Prace klasowe/ wypracowania oceniane są na 10 pkt. wg następujących kryteriów: 

a) realizacja tematu - zgodność treści z tematem i wyczerpanie tematu, oryginalność – 4 pkt.  

b) kompozycja - właściwa forma i trójdzielna kompozycja – 1 pkt. 

c) styl – dostosowanie stylu do formy wypowiedzi – 1 pkt. 

d) poprawność języka, zasób słownictwa – 2 pkt. 

e) poprawność ortograficzna – 1 pkt. 

f) poprawność interpunkcyjna – 1 pkt. 

6. Dyktanda oceniane są wg skali: ocena 6 – 0 bł., ocena 5 – 1 bł., ocena 4 – 2 bł., ocena 3 – 3 bł., ocena 2 – 4 bł., 

ocena 1 – 5 bł. 

7. Odpowiedź ustna - przy ich ocenie uwzględniane będą:  

a) poziom merytoryczny wypowiedzi,  

b) umiejętności przekazywania wiedzy – z uwzględnieniem poziomu nauczania, 

c) sprawność wypowiadania się – jak wyżej,  

d) styl prezentacji – jak wyżej,  

e) elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe zadawane przez nauczyciela i innych uczniów. 



8. Scenka teatralna –  za opanowanie pamięciowe tekstu uczeń otrzymuje ocenę dostateczną. Wyższą ocenę 

otrzymuje tylko wtedy, gdy interpretuje (bądź usiłuje interpretować) aktorsko dany tekst, a przy inscenizacji 

posiada także strój i rekwizyty.  

9. Plakat, projekt, prezentacja – ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, estetyka wykonania, sposób 

przekazania treści - przejrzystość, pomysłowość/innowacyjność. 

10. Ocenianie sprawdzianów, testów, kartkówek, zad. egzaminacyjnych, kart pracy – zgodnie ze skalą oceniania 

zawartą   w WSO. 

11. Ocena uczniów z dysfunkcjami stwierdzonymi orzeczeniem lub opinią odpowiedniej poradni uwzględnia 

zalecenia poradni. Opinia poradni nie zwalnia ucznia  z pisania sprawdzianów ortograficznych. 

12. Uczeń mający trudności w nauce ma możliwość uzupełnia i wyrównywania braków poprzez pomoc nauczyciela 

przedmiotu, pomoc koleżeńską, uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych. 

13. Uczeń ma prawo do poprawy oceny zgodnie z zasadami określonymi w WSO (3 poprawy). 

14. Wszystkie oceny są jawne. 

15. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i rocznej jest średnia ważona ocen cząstkowych. 

16. Wszystkie prace klasowe, testy i sprawdziany uczniów gromadzone są w teczkach i przechowywane przez 

nauczyciela. Wgląd do nich mają uczniowie oraz rodzice. 

17. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów. 

18. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręcznika, zeszytu przedmiotowego na każdą lekcję oraz tekstu lektury  

w czasie jej omawiania, a także kleju, nożyczek, kolorowych pisaków/ długopisów. 

19. Uczeń jest zobowiązany do przeczytania zadanych lektur i tekstów z podręcznika. 

20. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i odrabianie prac domowych jest konieczne. 

21. Ważna jest samodzielność i uczciwość w redagowaniu wypracowań. Za prace niesamodzielne, tzn. odpisane  

z dowolnego źródła uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną  bez możliwości poprawy. Jeżeli praca odpisana jest  

od innego ucznia – to on także otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

22. Ważna jest także systematyczność w odrabianiu prac domowych i zaangażowanie ucznia na lekcjach  

j. polskiego.  

23. Uczeń zobowiązany jest do dbałości o estetyczne i czytelne prowadzenie zeszytu przedmiotowego  

i wklejanie uzupełnionych kart pracy. 

24. Uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do zapowiedzianych forma sprawdzania wiedzy, odpisania brakujących 

notatek i uzupełnienia zadań domowych z lekcji, na których był nieobecny, zgodnie z zasadami WSO. 

25. Za twórczy i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych uczeń może otrzymać plusa. Pięć plusów składa się  

na ocenę bardzo dobrą za aktywność. 

26. Za udział i sukcesy w konkursach dotyczących wiadomości i umiejętności polonistycznych uczeń otrzymuje pkt. 

dodatkowe wg zasad określonych w WSO. 

27. Trzy razy w półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (tzn. brak wiadomości, brak zad. 

domowego, zeszytu, podręcznika) z wyjątkiem lekcji, na którą zapowiedziana była jakakolwiek forma 

sprawdzania wiedzy i umiejętności. Brakującą pracę domową musi uzupełnić na następną lekcję. Czwarte 

zgłoszenie braku jest równoznaczne z wystawieniem oceny ndst. 

Opracowała 

Ewa Śmieińska 


