PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE
I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:
1. Wspieranie rozwoju ucznia przez bieżące diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do
wymagań edukacyjnych opartych na programie nauczania.
2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz
trudnościach ucznia.
3. Motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie jego dojrzałości,
samodzielności i odpowiedzialności za proces ucznia się.
4. Analiza osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela.
II. Obszary podlegające ocenianiu.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)

Wiedza i umiejętności ucznia określone w programie nauczania:
znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień,
stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych,
prezentacja i uzasadnienie wybranego rozwiązania,
uogólnianie, porównywanie, wyciąganie wniosków.
Aktywność na lekcjach:
samodyscyplina,
samodzielność i systematyczność pracy,
wkład pracy adekwatny do możliwości intelektualnych ucznia,
współpraca w zespole.
Przygotowanie ucznia do lekcji:
posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia (podręcznika, zeszytu),
odrabianie prac domowych,
przygotowanie merytoryczne (powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji).

4. Praca domowa:
a) poprawność, staranność wykonania pracy,
b) samodzielność.
5.
a)
b)
c)
d)

Praca w grupach:
aktywne uczestnictwo w pracy zespołu,
umiejętność współpracy z innymi członkami grupy,
twórczy wkład (argumenty, pomysły),
współodpowiedzialność.

6. Wykorzystywanie informacji z różnych źródeł:
a) poszukiwanie, porządkowanie i wybór istotnych źródeł informacji,
b) korzystanie z mediów i technologii informacyjnych.
7. Dodatkowa aktywność ucznia:
a) udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach zakończony sukcesem,
b) wykonywanie dodatkowych prac.

III. Sposoby sprawdzania wiadomości.
1.
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)
h)

Sprawdziany– prace pisemne trwające jednostkę lekcyjną, z materiału obejmującego więcej
niż trzy tematy lekcyjne.
Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej na tydzień przed jego terminem i wpisuje tę
informację w terminarzu dziennika elektronicznego, a także określa dokładnie zakres
materiału.
W ciągu jednego dnia uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy.
Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel omawia w terminie do dwóch tygodni od
daty napisania z zastrzeżeniem ust. 4
W szczególnych przypadkach spowodowanych np. chorobą nauczyciela, sprawdziany
omawiane są w pierwszym tygodniu po ustaniu nieobecności.
Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu
w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od dnia wystawienia oceny.
W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może przedłużyć ten termin do miesiąca.
Uzyskana w wyniku sytuacji opisanej w ust. 5 ocena niższa nie jest brana pod uwagę przy
wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w najbliższym możliwym
terminie. W przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
W przypadku nieobecności ucznia w dniu, w którym oddany został sprawdzian i ustalony
termin poprawy/drugiego terminu sprawdzianu uczeń ma obowiązek samodzielnie uzyskać
informację o terminie poprawy/drugiego terminu sprawdzianu.
Oceny ze sprawdzianu wystawiane są zgodnie z ustalonymi progami procentowymi:
Celujący
100 %
Bardzo dobry
91 %
Dobry
75%
Dostateczny
60 %
Dopuszczający
41%
Niedostateczny
poniżej 41%
Sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
Rodzic ma prawo wglądu do sprawdzianu podczas wywiadówek szkolnych bądź w innym
terminie uzgodnionym z nauczycielem.

2. Kartkówki – krótkie (trwające do kilkunastu minut) pisemne formy sprawdzenia wiedzy lub
umiejętności z ostatnich trzech tematów.
a) Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki.
b) Kartkówki omawiane są w ciągu jednego tygodnia od daty napisania. W szczególnych
przypadkach, spowodowanych np. nieobecnością nauczyciela, kartkówki omawiane są
na pierwszej lekcji po ustaniu nieobecności.
c) Kartkówki mogą być oddawane uczniom lub pozostawiane w szkole zgodnie
z ustaleniem nauczyciela.
3. Testy okresowe– sprawdziany diagnozujące przeprowadzane na początku i na końcu nauki
w klasie VII, egzamin próbny w ostatnim roku nauki.
a) Ocena z testu okresowego nie jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej
i rocznej.
4. Prace pisemne – dłuższe wypowiedzi pisemne tworzone w domu lub w trakcie lekcji.

a) Do ogólnych kryteriów oceny należą:
- rozwinięcie tematu (zrozumienie, wnioskowanie, wartościowanie)
- segmentacja tekstu (akapity, spójność)
- funkcjonalność stylu
- poprawność językowa
- poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
- estetyka pracy.
5. Sprawdziany z treści lektur – zapowiedziane wcześniej przez nauczyciela formy sprawdzenia
znajomości treści utworu literackiego z zakresu lektur obowiązkowych lub uzupełniających.
VII. Nieprzygotowania.
1. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy w ciągu jednego semestru.
2. Trzecie nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
3. Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi oraz dotyczy braku pracy
domowej.
4. Uczeń musi niezwłocznie uzupełnić zaległości wynikające z jego nieprzygotowania lub
nieobecności.

