PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOLARNI
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego został opracowany na podstawie:
Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych z późniejszymi zmianami,
Ø Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) z późn. zmianami.
Ø Statutu Szkoły,
Ø Programu nauczania „Teraz polski”, Program nauczania ogólnego języka polskiego
w klasach IV-VI szkoły podstawowej, A.Klimowicz, K. Brząkalik, Wyd. Nowa Era
Ø Podręcznika do języka polskiego „Teraz polski”- Wyd. Nowa Era
Przedmiotem oceny są:
Ø wiadomości i umiejętności,
Ø zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność).

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów:

Ø sprawdziany,
Ø prace klasowe (45 minutowe),
Ø kartkówki (krótkotrwałe, pisemne formy pracy kontrolnej przewidziane na najdłużej
15 minut),
Ø dyktanda,
Ø prace domowe,
Ø odpowiedzi ustne,
Ø recytacje, inscenizacje,
Ø zadania z kart pracy,
Ø zeszyt przedmiotowy,
Ø ćwiczenia i zadania wykonywane w klasie (indywidualnie i w grupie),
Ø postawa wobec przedmiotu (aktywność i zachowanie na lekcji)
Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania :

Ø

Ø nauczyciel zapowiada pracę kontrolną co najmniej tydzień wcześniej i omawia jej
Ø zakres,
Ø
Ø praca kontrolna jest poprzedzona co najmniej jedną lekcją powtórzeniową,
Ø prace kontrolne są obowiązkowe. Jeśli uczeń nie może napisać pracy kontrolnej
w określonym terminie, ma obowiązek uczynić to na najbliższych zajęciach (nie
później niż w ciągu dwóch tygodni);
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Ø
Ø uczeń ma prawo nie być ocenianym po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności,
Ø uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze bez podania
przyczyny (nie dotyczy to wcześniej zapowiadanych sprawdzianów i zajęć, na
Ø których wystawiana jest ocena końcowa),
Ø uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny
znajdować zapisy tematów notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac
domowych, miejsce na oceny. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W
przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić na najbliższe
Ø zajęcia;
Ø brak zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza na początku
Ø lekcji,
Ø
Ø obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych,
Ø znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy,
Ø ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej,
Ø ocenianie prac może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub
Ø podczas kontroli zeszytów,
Ø
Ø na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego,
Ø wszystkie oceny, które uzyskuje uczeń są jawne i uzasadnione; przy ocenianiu
Ø nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia,
Ø uczeń ma prawo do dodatkowej oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, udział
w zajęciach poza lekcyjnych oraz sukcesy w konkursach.

Zasady poprawiania ocen:
1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub testu w terminie 14
dni od otrzymania pracy.
2. Uczeń może poprawić ewentualnie oceny wyższe od niedostatecznej, ale po
uzgodnieniu z nauczycielem.
3. W przypadku, gdy uczeń zgłosi chęć uzupełnienia braków z przedmiotu, nauczyciel
chętnie udzieli pomocy.
4. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu lub testu
w określonym terminie, wówczas ma obowiązek napisać sprawdzian (test) w innym
terminie, ustalonym z nauczycielem.
Sposoby informowania uczniów i rodziców.
1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSO
oraz wymaganiami na poszczególne oceny.
2. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o kryteria oceniania.
3. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do
wglądu dla uczniów i ich rodziców. Prace pisemne są przechowywane w szkole do
końca bieżącego roku szkolnego.
4. O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca . O ocenach
cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na
zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie
indywidualnych spotkań z rodzicami.
5. Miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel informuje ucznia
o przewidywanej ocenie.
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OCENIANIE SPRAWDZIANÓW I TESTÓW PISEMNYCH
PROCENT PRAWIDŁOWYCH
ODPOWIEDZI

OCENA

0-34%

niedostateczna

35-50%

dopuszczająca

51-74%

dostateczna

75-89%

dobra

90-99%

bardzo dobra

100%

celująca

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie:
Ocena celująca
Uczeń:
- posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program,
- samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane
w programie,
- potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację,
- w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem,
- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem
polskim,
- poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach,
- regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe,
- systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej,
- starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data) .
Ocena bardzo dobra:
Uczeń:
- w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie,
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia,
- czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby
samodzielnej interpretacji,
- przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje,
- wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny,
- aktywnie uczestniczy w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe,
- sporadycznie popełnia błędy ortograficzne,
- prowadzenie zeszytu i praca własna jw..
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Ocena dobra:
Uczeń:
- w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki,
- samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze
z pomocą nauczyciela
- czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych
i stylistycznych,
- stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów,
- bierze czynny udział w lekcji,
- regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
- zeszyt, praca własna jw..
Ocena dostateczna:
Uczeń:
- posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest
fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem,
- trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,
- wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie
popełnia rażących błędów językowych ,
- sporadycznie zabiera głos na lekcji,
- odrabia obowiązkowe prace domowe.
Ocena dopuszczająca:
Uczeń:
- ma duże braki w wiedzy,
- nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela,
- nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo
i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
- nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy,
- często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej,
- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.
Ocena niedostateczna:
Uczeń:
- nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej
wiedzy,
- nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela,
- wykazuje się niechęcią do nauki,
- nie rozumie poleceń nauczyciela,
- nie odrabia prac domowych,
- nie pracuje w czasie pracy własnej.
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