PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. IV- VI
1. PSO powstał na podstawie zasad i norm zawartych w WSO.
2. Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają:
Klasa IV
Klasa V
Za co będę oceniać? Ile razy w semestrze? Ile razy w semestrze?
1. Odpowiedzi ustne
min. 1
min. 1
2. Pisemne formy
min. 2
min. 2
wypowiedzi
3. Umiejętności
min. 4
min. 4
ortograficzne
4. Umiejętności
min. 2
min. 2
gramatyczne i
językowe
5. Prace domowe
min. 2
min. 2
6. Znajomość lektur
min. 1
min. 1
7. Uczestnictwo w
na bieżąco
na bieżąco
zajęciach
min. 1
min. 1
(aktywność)
8. Recytacje
min. 1
min. 1
9. Udział w
po każdym
po każdym
konkursach,
konkursie
konkursie,
projektach,
projekcie,
inscenizacjach
inscenizacji
10. Czytanie głośne
min. 2
min. 1
11. Czytanie ze
min. 2
min. 2
zrozumieniem
12. Inne ( np.
w razie potrzeb
w razie potrzeb
czytelnictwo,
ilustracja, plakat,
plansza i in.)
13. Zeszyt
min. 1
min. 1
14. Razem
min. 19
min. 17

Klasa VI
Ile razy w semestrze?
min. 1
min. 2
min. 4
min. 2
min. 2
min. 1
na bieżąco
min. 1
min. 1
po każdym konkursie

min. 2
w razie potrzeb

min. 1
min. 17

3.Prace pisemne podlegają ocenie kryterialnej, tj. każda poprawnie wykonana czynność jest punktowana
wg ustalonych i znanych uczniowi zasad. Procentową ilość zdobytych punktów przelicza się na oceny wg
wzoru: celująca (6) za 91- 100% poprawnych odp., bardzo dobra (5) za 90-100%, dobra (4) za 70-89%,
dostateczna (3) za 50-69%, dopuszczająca (2) za 30-49%, niedostateczna (1) za 29 i mniej %.
4. Uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem warunki poprawy 2 sprawdzianów w semestrze.
5. Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie dłuższych prac pisemnych i testów.
6. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną. Odzwierciedla poziom wiedzy, wkład
pracy ucznia i jego indywidualne predyspozycje humanistyczne. Dużą wagę mają oceny za sprawdziany i
prace klasowe oraz praca w domu .W szóstej klasie istotny wpływ na ocenę końcowo roczną ma wynik
sprawdzianu po szóstej klasie.
7. Ocenę niedostateczną na I semestr lub koniec roku szkolnego nauczyciel ma prawo wystawić po
uprzednim pisemnym powiadomieniu rodzica i ucznia miesiąc przed zatwierdzeniem przewidywanej oceny
na posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
8. W uzasadnionym przypadku rodzic ma prawo na właściwym formularzu odwołać się od oceny do
dyrektora szkoły. Odwołanie na piśmie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym
terminie do 7 (siedmiu) dni od zatwierdzenia jej na posiedzeniu rady pedagogicznej.
9. Uczeń nie będzie klasyfikowany, tym samym nie otrzyma promocji do wyższej klasy gdy opuści więcej
niż 50% lekcji j. polskiego.

10. W semestrze przewidziane min. 4 dyktanda. O ocenie decyduje ilość popełnionych błędów
ortograficznych i interpunkcyjnych: 0-1 bdb, 2 db, 3 dst, 4 dop, 5 i więcej ndst.

Kryteria oceny prac pisemnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Realizacja tematu.
Forma wypowiedzi.
Kompozycja.
Poprawność językowa.
Poprawność ortograficzna.
Poprawność interpunkcyjna.
Układ graficzny i estetyka.

Kryteria oceny recytacji
1.
2.
3.
4.

Znajomość tekstu.
Wyraźne mówienie.
Właściwe tempo mówienia.
Uczeń głosem wyraża uczucia zawarte w wierszu, zaciekawia wzrusza.

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych
1. Wypowiedź, opowiadanie wiąże się z tematem.
2. Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi.
3. Płynne i wyraźne mówienie.
1.
2.
3.
4.

Kryteria oceny głośnego czytania

Płynność czytania, opanowanie tekstu.
Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych.
Wyraźne czytanie (uczeń czyta głośno i zrozumiale).
Wyraziste czytanie( uczeń głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza).

Umiejętności gramatyczne i językowe, znajomość lektur, czytanie ze zrozumieniem oceniane jest
procentowo.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(a) przez wychowawcę klasy …… z Przedmiotowym
Systemem Oceniania obowiązującym na lekcjach języka polskiego w SP 10 w br roku szkolnym. Jest mi
znany regulamin klasyfikowania, promowania uczniów oraz zasady dotyczące egzaminów poprawkowych i
klasyfikacyjnych odbywanych na wniosek rodzica.

Gorzów Wlkp. ….. września 20…. r.
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