
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
DLA KLAS IV, VII,VIII 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy   NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 
na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03. 2020 r.  
CELE I ZASADY OCENIANIA: 

 monitorowanie pracy ucznia,   

 informowanie go o uzyskiwanych przez niego efektach uczenia się, 

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

1. Nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego oraz indywidualizuje pracę  
z uczniem, dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

2. Uczeń  zobowiązany jest do prowadzenia  zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz 
korzystania z  podręcznika do języka polskiego oraz wskazanych przez nauczyciela pomocy 
dydaktycznych. 

   SPRAWDZANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 
  
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w formach przyjętych  
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i  Przedmiotowym Systemie Oceniania,  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 Sprawdziany, kartkówki, dyktanda, testy planowane są zgodnie z terminami, ilością form 
sprawdzania wiedzy, ustalonymi w PSO i realizowane są przy użyciu platformy TEAMS, 
Microsoft Forms.  

 Nauczyciel oceniający ucznia  uwzględnia pojawiające się trudności techniczne w związku 
z kształceniem na odległość i dostosowuje sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do 
indywidualnych sytuacji.  

 Uczeń powinien realizować temat lekcji zgodnie z planem zajęć i dbać o systematyczność 
swojej pracy oraz odsyłać zadania terminowo (w miarę możliwości technicznych). 

 Uczeń zobowiązany jest do odsyłania wskazanych zadań  domowych, prac w postaci plików 
lub zdjęć za pomocą platformy Teams lub na ustalony  adres mailowy  w terminie podanym 
przez nauczyciela. 

 Nieodesłanie wskazanej pracy domowej skutkuje otrzymaniem znaku „ -”. Pięć minusów 
składa się na ocenę niedostateczną.  

 Czynny udział w lekcji odnotowywany  jest znakiem „+”. Zebranie pięciu plusów nagradzane 
jest oceną bardzo dobrą z aktywności na lekcji. Bierna postawa w trakcie zajęć, 
nieodpowiadanie na pytania nauczyciela,  niestosowanie się do jego poleceń,  uwag, brak 
jakiejkolwiek reakcji prowadzi do otrzymania „ -”. Trzy minusy skutkują oceną 
niedostateczną z aktywności na lekcji.  

 Oceny uczniów nauczyciel  wpisuje do dziennika elektronicznego.  

 Każda niesamodzielna praca, przepisanie całej pracy z Internetu  lub jej fragmentu (bez 
zaznaczenia, że jest to cytat)   skutkuje oceną niedostateczną i uwagą w e – dzienniku.  

 Nauczyciel może sprawdzić wiarygodność napisanej pracy, kartkówki, sprawdzianu poprzez  
odpytanie ustne i obniżenie oceny, jeśli uczeń nie wykaże się adekwatną wiedzą. 

 Ograniczona zostaje ilość prac pisemnych. 

 Wycofane zostają recytacje wierszy. 

 Wypracowania klasowe przejmują formę sprawdzianu po omówieniu lektury lub 
odpytywania ustnego. 

Progi procentowe  stosowane przy ocenianiu bieżącym, wystawianiu ocen semestralnych i rocznych 
nie ulegają zmianom. 


