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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA  

KLASY IV, V, VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu 

 
I. Przedmiotem oceniania są: 

A. Wiadomości. 

B. Umiejętności. 

C. Postawa ucznia i jego aktywność. 

 

 
II. Cele oceniania 

 

1. Ocenianie bieżące: 

 -pomóc uczniowi rozpatrywać i rozumieć swoje mocne i słabe strony oraz ukierunkować go do dalszej pracy, 

 -przekazać rodzicom (opiekunom) informacje o postępach ucznia, 

 -dać nauczycielowi informację o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i 

sposobów nauczania. 

 
2. Ocenianie okresowe: 

 -przekazać uczniowi informację o jego postępach w języku polskim pod koniec pewnej części programu nauki, 

 -dostarczyć informacji rodzicom, 

 -dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki. 

 

 

III. Skala ocen 

Oceny uzyskane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są tradycyjną oceną szkolną: 

 

Stopień   1-niedostateczny 

                2-dopuszczający 

                3-dostateczny 

                4-dobry 

                5-bardzo dobry 

                6-celujący 

 

 
Ocenianie testów literacko - gramatycznych 

Procenty Stopnie 

0-35% 1 

36-53% 2 

54-69% 3 

85-70% 4 

86-100% 5 

powyżej 100% 6 
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Kontrola osiągnięć uczniów. 

 
1. Pisemne: 

  -odpowiedzi na pytania 

  -rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń 

  -testy (diagnostyczne i sumujące) 

  -redagowanie tekstu użytkowego 

  -redagowanie formy literackiej. 

 

2. Ustne: 

  -kilkuzdaniowa wypowiedź 

  -opowiadania 

  -czytanie tekstów 

  -prezentacja 

  -recytowanie 

 

3. Praktyczne: 

  -pokazanie niewerbalnego wytworu pracy, np. projektu, albumu, słownika itp. 

 

 Nauczyciel powinien przeprowadzić w ciągu okresuu, co najmniej 2 prace klasowe 

(np. wypracowanie + test), jedną pracę klasową sprawdzającą wiadomości i 

umiejętności z nauki o języku. 

 Na początku roku szkolnego w kl. IV wskazane jest przeprowadzenie testów 

diagnostycznych, np. techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu, dyktanda itp. 

 
 

 Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów: 

 prace stylistyczne 

 prace klasowe i testy obejmujące duży zakres materiału (2- 3 w semestrze) 

 krótkie sprawdziany dotyczące jednego problemu 

 odpowiedzi ustne 

 recytacje, inscenizacje 

 prace domowe 

 zadania z kart pracy 

 zeszyt przedmiotowy 

 postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji). 
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Formy i metody pracy z uczniami z opiniami i orzeczeniami PPP – 

język polski 
 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych 

1. zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań, 

2. dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie 

i odpytywanie, 

3. wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury, 

4. odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego, 

5. częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej 

pomocy, wyjaśnień, 

6. zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego,  

7. dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, 

8. większa ilość czasu i powtórzeń na opanowanie materiału, 

9. docenianie i nagradzanie wysiłków ucznia oraz motywowanie do pracy, 

10. wspieranie ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych, 

11. kształtowanie nawyku systematycznego uczenia się, 

12. częste przypominanie i utrwalanie omówionego materiału. 

 

 

 
 

dysleksja rozwojowa, dysortografia 
 

1. większa ilość czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu, 

2. w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów, 

3. czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie,  

4. uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy 

z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu, 

5. częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad 

wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac, 

6. dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,  

7. w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów 

pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

8. nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

9. dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie 

potrzeby skracać wielkość notatek, 

10. przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie, 

11. pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

 

  

dysortografia 
 

 
1. większa ilość czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu, 

2. w miarę możliwości przygotowywać sprawdziany i kartkówki w formie testów, 
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3. czytanie lektur szkolnych lub innych opracowań rozłożyć w czasie,  

4. uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy 

z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu, 

5. częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad 

wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac, 

6. dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie,  

7. w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczyć tworzenia schematów 

pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), 

8. nie obniżać ocen za błędy ortograficzne i graficzne w wypracowaniach, 

9. dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie 

potrzeby skracać wielkość notatek, 

10. przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie, 

11. pozwalać na wykonywanie prac na komputerze, 

 

 

kształcenie specjalne, upośledzenie w stopniu lekkim 
 

 

1. umożliwianie pracy w małych grupkach, korzystając ze wsparcia i kompetencji 

kolegów, 

2. praca na konkretach z uwzględnieniem krótkotrwałych okresów koncentracji, 

3. kierowanie krótkich i zrozumiałych poleceń, 

4. korzystać z różnych pomocy dydaktycznych, 

5. uwzględnianie wolnego tempa uczenia się; więcej czasu na opanowanie materiału, 

materiał podzielony na mniejsze partie, 

6. angażowanie do wypowiedzi ustnej, 

7. przy ocenianiu uwzględnianie możliwości wystąpienia błędów mających związek z 

wadą wymowy, 

8. stosowanie pytań naprowadzających, wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów, 

9. zwracanie szczególnej uwagi na odróżnianie istotnych szczegółów; podkreślanie 

markerem rzeczy ważnych do zapamiętania; stosowanie ćwiczeń doskonalących 

szybkość i precyzyjność spostrzegania, 

10. uwzględnianie w ocenie wkładu pracy w wykonanie ćwiczenia, 

11. stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia 

motywacji, 

12. udział  w dodatkowych zajęciach, 

13. udzielenie pomocy w uzupełnianiu istotnych braków programowych, 

14. motywowanie do pracy i nagradzanie najmniejszych sukcesów ucznia. 
 

dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia słabo słyszącego 

 
1. zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce w 

rzędzie od okna,  

2. nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą 

w jego stronę,  

3. należy mówić do dziecka wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, 

upewniając się, czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez 

dziecko - w przypadku trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować 

inaczej polecenie,  

4. w czasie lekcji - używanie jak najczęściej pomocy wizualnych,  
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5. pisanie ze słuchu – należy stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu tylko wyrazów lub 

zdań  

6. wcześniej z dzieckiem utrwalonych, w oparciu o znane mu słownictwo. Można także 

to zadanie zastąpić inną formą ćwiczeń w pisaniu,  

7. przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z 

niedosłuchu,  

8. przy ocenie osiągnięć ucznia  szczególnie doceniać własną aktywność i wkład pracy, a 

także jego stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczność, obowiązkowość, 

dokładność).  

 

 

dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera 

 

 
1. omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając,  

że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej), 

2. systematyczne przywoływanie uwagi i kontaktu wzrokowego, 

3. stosowanie prostych, jasnych komunikatów bezpośrednio do ucznia, 

4. ustalenie systemu nagradzania za właściwe zachowanie i aktywność na lekcji i 

konsekwentnie jego wdrażanie i przestrzeganie, 

5. wydłużenie lub ustalenie określonego czasu pracy (odliczanie upływu czasu na 

wykonanie zadania), 

6. przygotowanie ucznia do wszelkich zmian w otoczeniu i rozkładzie dnia, 

7. utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami ucznia, 

8. zachęcanie do nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, 

9. nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy, 

10.korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i 

tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi. 

 

 

 

 
 


