
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK POLSKI – Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach 
1. Uczeń przygotowany do lekcji posiada zawsze zeszyt przedmiotowy, komplet podręczników lub lekturę. 
2. W ciągu jednego semestru dopuszcza się możliwość trzykrotnego nieprzygotowania do lekcji (trzy „kropki” do wykorzystania na 

jeden semestr). Poza ocenami uczeń zdobywa plusy, przy czym pięć plusów oznacza wpisanie do dziennika oceny bardzo dobrej. 
Zadanie domowe, na zrobienie którego nauczyciel wyznaczył co najmniej dwa dni, nie może być usprawiedliwione 
nieprzygotowaniem. Uczeń musi liczyć się z oceną niedostateczną. 

3. Każdą ocenę opatrujemy komentarzem ustnym lub pisemnym. Komentarz zawiera informacje dotyczące tego, czego się uczeń 
nauczył i wskazówki jak podnieść i doskonalić swoje umiejętności polonistyczne. 

4. Dłuższych, pisemnych prac domowych nie zadajemy z dnia na dzień. 
5. Prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki wypracowania, dyktanda przechowujemy w teczkach uczniowskich znajdujących 

się w klasie. 
6. Przed omówieniem lektury uczniowie mogą pisać test sprawdzający znajomość treści. 
7. Sposoby sprawdzania wiedzy: 

• prace klasowe, 
• sprawdziany, testy, 
• kartkówki, 
• odpowiedzi ustne, 
• zeszyt przedmiotowy, 
• karty pracy z ćwiczeniami, 
• recytacje, 
• projekty, 
• dyktanda  

0 błędów – (cel)     1 błąd – (bdb)             2 błędy – (bdb-)  
3 błędy – (db)         4 błędy – (db-)           5 błędów – (dst) 
6 błędów – (dst-)    7 błędów – (dop)       8 błędów – (dop-)

• wypracowania (kryteria oceny: forma - akapity, zgodność z tematem, wyczerpujące rozwinięcie tematu, spójność tekstu, 
język, ortografia, interpunkcja, styl). 

KONTRAKT 
Zawierany jest między uczniem Szkoły Podstawowej nr 3 a nauczycielem języka polskiego i dotyczy sposobu oceniania 
(zgodnym z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły). 
1. System oceniania oparty jest na zasadzie sprawiedliwości i jawności. 
2. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności: prace klasowe, sprawdziany (w tym semestralne według potrzeb), testy 

i sprawdziany z lektury oraz testy czytania ze zrozumieniem, wypracowania, kartkówki (zapowiedziane i niezapowiedziane z 3 
ostatnich lekcji), dyktanda, zadania domowe, odpowiedzi ustne, aktywność, zeszyt, recytacja tekstów, czytanie, praca dodatkowa 
(udział w konkursach, akademiach, inscenizacjach, prace projektowe, i plastyczne, praca w grupach). 

3. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów i prac klasowych podawane są z przynajmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Powinny być odnotowane w dzienniku klasowym. Sprawdziany semestralne zapowiadane są z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu/pracy klasowej w określonym terminie, powinien (według uznania nauczyciela) uczynić 
to w okresie do 2 tygodni od powrotu do szkoły. 

5. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń może poprawić w terminie 7 dni od oddania prac. Nauczyciel wpisuje 
do dziennika dwie oceny: z pracy klasowej/sprawdzianu i poprawy. 

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 9 oraz 
sytuacji długoterminowych zadań typu: wiersz, referat, lektura, wypracowanie zadane z kilkudniowym wyprzedzeniem 
w trybie określonym w pkt. 5 w formie ustnej lub pisemnej, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia. 
Poprawiona ocena jest odnotowywana w dzienniku obok oceny niedostatecznej i nie może być wyższa niż bardzo dobry, jednakże 
obie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej). Uczeń nie ma prawa poprawić otrzymanej oceny 
niedostatecznej w przypadku niesamodzielnej pracy. 

7. Uczeń ma prawo do poprawy maksymalnie 3 ocen niedostatecznych w półroczu w terminie i trybie, o których mówi pkt 5 i pkt 6. 
8. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują zakres wiedzy z 3 ostatnich tematów lekcji. Kartkówkę nauczyciel może, ale nie musi 

zapowiedzieć. 
9. Jeżeli uczeń w czasie kartkówki/sprawdzianu/pracy klasowej korzysta z niedozwolonych pomocy („ściąga”), otrzymuje ocenę 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 
10. Uczeń ma prawo być trzy razy w ciągu semestru nieprzygotowany do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, 

kartkówek) – wówczas uczeń na początku lekcji zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie do lekcji, 
nieznajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, brak zeszytów, podręczników/lektury, brak zadania domowego. 
Za nieprzygotowanie uczeń otrzymuje „kropki”, które są zapisywane w notatniku n-la. 

11. Uczeń przygotowany do lekcji posiada zawsze zeszyt przedmiotowy, komplet podręczników, lekturę oraz ustalone wcześniej 
z nauczycielem inne pomoce (teczka do kart z ćwiczeniami, zeszyt do wypracowań). 

12. Uczeń nieusprawiedliwiony i nieprzygotowany otrzymuje ocenę niedostateczną. 
13. Uczeń nieobecny przez dłuższy czas w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i uzupełnienia zeszytu oraz kart pracy 

z ćwiczeniami. 
14. Nauczyciel ocenia pracę grupową uczniów. W zależności od wkładu pracy uczeń może otrzymać ocenę, plus lub minus. 
15. Nauczyciel nagradza aktywność uczniów podczas zajęć oceną lub plusem, przy czym 5 plusów oznacza wpisanie oceny bardzo 

dobrej do dziennika. Plusy podobnie jak minusy są odnotowywane w notatniku n-la i na ostatniej stronie zeszytu 
przedmiotowego. 

16. Uczeń otrzymuje ocenę śródroczną i roczną za całokształt swojej pracy. 
17. Nauczyciel ma określony czas na sprawdzenie prac pisemnych uczniów: 

• praca klasowa – do trzech tygodni pracy szkoły; 
• sprawdzian – do dwóch tygodni pracy szkoły; 
• kartkówka – do jednego tygodnia pracy szkoły.


