Przedmiotowy system oceniania
dla klas IV – VIII
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu
Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotów humanistycznych:
 język polski
 język angielski
 język hiszpański
 historia
 wiedza o społeczeństwie
I. Główne założenia PSO.
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości – uczeń
i jego rodzice są zapoznawani z zasadami oceniania i kryteriami
wystawiania ocen śródrocznych i rocznych.
2. Oceny są jawne – uczeń i jego rodzice mogą wyciągnąć wnioski o
wiedzy i umiejętnościach dziecka.
3. Uczeń jest oceniany systematycznie.
4. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia należy stworzyć okazję do
zaprezentowania przez niego swojej wiedzy i umiejętności w różnych
formach aktywności.

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.
Na ocenę śródroczną będą składały się następujące formy aktywności:
Lp.
Forma aktywności
1
Prace klasowe, testy, sprawdziany, udział
i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
międzyszkolnych, projekty
długoterminowe
2
Odpowiedzi, kartkówki, dyktanda,
wypracowania, test czytania ze
zrozumieniem, udział i osiągnięcia w
konkursach przedmiotowych, prezentacje,
testy próbne przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty
3
Prace domowe, aktywność lekcyjna,
1

waga
3

2

1

zadania dodatkowe, czytanie, recytacja,
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń
(tab.1)
Ad.1
- Praca klasowa( sprawdzian, test) podsumowuje poziom opanowania
umiejętności i wiadomości z poszczególnych działów.
- Nauczyciel zapowiada pracę klasową ( sprawdzian, test) z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Termin jest uzgadniany z klasą i nie
podlega przesunięciu. Informacja o dacie pracy klasowej jest odnotowana
w dzienniku lekcyjnym (wpis do dziennika elektronicznego Synergia
Librus).
- Uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej (sprawdzianu, testu) w
ustalonym terminie. W przypadku uzasadnionej nieobecności, uczeń ma
prawo napisać pracę klasową w dzień ustalony przez nauczyciela.
- oceny z prac klasowych, sprawdzianów, testów są wystawiane według
poniższego przelicznika:
Ocena słowna
Ocena
Procentowa ilość
cyfrowo
punktów uzyskanych
przez ucznia
niedostateczny
1
0%-33%
niedostateczny plus
1+
34%
dopuszczający
2
35%-53%
dopuszczający plus
2+
54%
dostateczny
3
55%-73%
dostateczny plus
3+
74%
dobry
4
75%-88%
dobry plus
4+
89%
bardzo dobry
5
90%-95%
bardzo dobry plus
5+
96%
celujący
6
97%-100%
(tab.2)
- Każda ocena z pracy klasowej (testu, sprawdzianu)ma wagę 3.
- Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać pracę klasową(sprawdzian, test) do
wglądu.
- Jeżeli uczeń otrzymał z pracy klasowej ocenę niedostateczną lub
dopuszczającą wówczas ma prawo do poprawy w terminie dwóch tygodni
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od oddania pracy klasowej(sprawdzianu, testu).Ocenę z poprawy dopisuje
się do puli ocen z wagą 3.
- Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczeń na testach, pracach klasowych,
sprawdzianach, kartkówkach i innych formach pisemnego sprawdzania
wiedzy pracuje niesamodzielnie, odbiera uczniowi pracę i wstawia ocenę
niedostateczną.
Ad.2
- Odpowiedzi i kartkówki sprawdzają opanowanie materiału z trzech
ostatnio omawianych zagadnień.
- Oceny z kartkówek i próbnych testów przygotowujących do egzaminu
ósmoklasisty są wystawiane według przelicznika analogicznego do prac
klasowych (tab.2)
- Oceny z wypracowań, dyktand mają swój przelicznik, podany w
kryteriach szczegółowych języka polskiego.
- Ocen z odpowiedzi i kartkówek, dyktand, wypracowań, próbnych testów
przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać.
- Każda ocena z odpowiedzi i kartkówki , dyktanda, wypracowania,
próbnych testów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty ma wagę 2.

Ad.3
- Prace domowe są oceniane z wagą 1.
- Dla przedmiotów, które mają 1 godzinę w tygodniu - aktywność ucznia na
lekcji, zadania dodatkowe, udział w konkursach przedmiotowych nauczyciel
ocenia poprzez wstawienie „+”. Każde trzy „+” są zamieniane na ocenę
celującą. Ocena jest przeliczana z wagą 1.
- Dla przedmiotów, które mają więcej niż 1 godzinę w tygodniu. Aktywność
ucznia na lekcji, zadania dodatkowe, udział w konkursach przedmiotowych
nauczyciel ocenia poprzez wstawienie „+”. Każde sześć „+” jest zamieniane na
ocenę celującą. Ocena jest przeliczana z wagą 1.
- Przez aktywność ucznia rozumiemy:
 Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
 Poprawne rozwiązywanie zadań,
 Aktywną pracę indywidualną i w grupach,
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 Wykonywanie zadań dodatkowych,
 Udział w konkursach.
- Za zajęcie miejsca znaczącego miejsca w konkursie przedmiotowym szkolnym
uczeń otrzymuje ocenę celującą z wagą 2.
- Za zajęcie znaczącego miejsca w konkursach przedmiotowych pozaszkolnych
(np. laureat, wynik bardzo dobry, miejsce 1,2,3, wyróżnienie) uczeń otrzymuje
ocenę celującą z wagą 3.
- Brak zadania domowego, przyborów, materiałów potrzebnych na zajęcia,
nieprzygotowanie do lekcji skutkuje wstawieniem „ - ”. Jeżeli przedmiot uczony
jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo 2 razy w semestrze można zgłaszać
nieprzygotowanie. Każde następne, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Jeżeli przedmiot uczony jest w wymiarze co najmniej dwóch godzin w tygodniu
5 razy w semestrze można zgłaszać nieprzygotowanie. Każde następne
nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z wagą1.
Niezgłoszenie nieprzygotowania równoznaczne jest z otrzymaniem oceny
niedostatecznej z wagą 1.
- Brak lektury podczas jej omawiania skutkuje wstawieniem „ – ‘’.
III.

Wystawianie oceny śródrocznej i rocznej.
- Podstawą wystawienia oceny śródrocznej będzie średnia ważona ocen
otrzymanych w ciągu całego semestru, a ocena roczna będzie średnią
ważoną ocen uzyskanych przez cały rok szkolny. Ocena śródroczna i
roczna będą obliczana według następującego wzoru:
(a1 +a2 + … + an) · 3 + (b1 + b2 + … + bk) · 2 + ( c1 + c2 + … + cj) · 1
n·3 + k ·2 + j ·1

gdzie:

a1 +a2 + … + an - oceny z prac klasowych z wagą 3,
n – ilość ocen z wagą 3,
b1 + b2 + … + bk – oceny z wagą 2,
k – ilość ocen z wagą 2,
c1 + c2 + … + cj – oceny z wagą 1,
j – ilość ocen z wagą 1.
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- Zależność oceny śródrocznej i rocznej od średniej ważonej jest następująca:
Średnia ważona
Od 0 do 1,74

Ocena śródroczna lub
roczna
Niedostateczny

Od 1,75 do 2,74

Dopuszczający

Od 2,75 do 3,74

Dostateczny

Od 3,75 do 4,74

Dobry

Od 4,75 do 5,50

Bardzo dobry

Od 5,51 do 6,0
Celujący
lub
Średnia większa lub równa 5,0 i
znaczne osiągnięcia w konkursach,
olimpiadach przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim.
IV.

Tabela dla ucznia – wpisywanie ocen i obliczanie z nich oceny
śródrocznej lub rocznej.
Z wagą 3
Z wagą 2
Z wagą 1
Oceny
Suma ocen
Ilość ocen

sumy

Suma ocen
pomnożona
przez ich wagę

a

b

c

A = a+b+c

Ilość ocen
pomnożona
przez ich wagę

d

e

f

B= d+e+f

Waga
A/B
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V. JĘZYK POLSKI - kryteria szczegółowe
Na ocenę śródroczną i roczną będą składały się następujące formy aktywności:
Lp.
Forma aktywności
1
Prace klasowe, testy, sprawdziany, udział
i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
międzyszkolnych

waga
3

2

Odpowiedzi, kartkówki, dyktanda,
wypracowania, test czytania ze
zrozumieniem, udział i osiągnięcia w
konkursach przedmiotowych, prezentacje,
testy próbne przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty

2

3

Prace domowe, aktywność lekcyjna,
zadania dodatkowe, czytanie, recytacja,
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

1

OCENIE PODLEGA:
a) mówienie i słuchanie
b) czytanie i rozumienie tekstów językowych i różnych tekstów kultury, czytanie
historycznych tekstów źródłowych
c) nauka o języku
d) ortografia i interpunkcja
e) prace pisemne
f) przygotowanie do lekcji, aktywność
g) zadania domowe
h) praca w grupie
i) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń
OCENIANE UMIEJĘTNOŚCI
MÓWIENIE
CZYTANIE:

PRZEDMIOT OBSERWACJI I OCENY
 Wypowiedzi ustne
 Recytacja
 Wystąpienia na lekcjach
6

 Technika
głośnego
czytania
 Ciche
czytanie
ze
zrozumieniem
ROZUMIENIE
I
INTERPRETACJA RÓŻNYCH
TEKSTÓW KULTURY

NAUKA O JĘZYKU:

ORTOGRAFIA
INTERPUNKCJA

I

 Udzielanie odpowiedzi w testach
 Odpowiedzi ustne

 Stosowanie
odpowiedniej
formy
wypowiedzi, określonego słownictwa
 Wykorzystanie i łączenie wiedzy z
różnych dziedzin m.in. literatury,
malarstwa, rzeźby, grafiki, filmu,
fotografii.
 Znajomość lektur.
 Znajomość części mowy
 Znajomość
składni,
fonetyki,
słowotwórstwa
 Poprawne używanie frazeologizmów,
wyrazów bliskoznacznych, antonimów
itp.
 Dyktanda
ortograficzne
i
interpunkcyjne
 Wypracowania
 Sprawdziany
 Testy

PISANIE

PRZYGOTOWANIE
LEKCJI,
AKTYWNOŚĆ
ZADANIA DOMOWE

DO

 Czynne branie udziału w lekcji

 Wykonanie zadania domowego
 Jakość wykonania zadania domowego

WSPÓŁPRACA W GRUPIE

 Praca w grupach na lekcji

PROWADZENIE
zeszytu ćwiczeń

 Systematyczność
 Wkład pracy w estetykę notatek

ZESZYTU i
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- KRYTERIA OCENY DYKTAND
0 – celujący
1 błąd - bardzo dobry +
2 błędy – bardzo dobry
3 błędy - dobry +
4 błędy - dobry
5 błędów – dostateczny +
6 błędów - dostateczny
7 błędów – dopuszczający +
8 błędów - dopuszczający
9

błędów

i

więcej

błędów

-

niedostateczny

Dla uczniów dyslektycznych nauczyciel ustala indywidualne normy zaliczeń dyktand
w zależności od wskazań poradni pedagogiczno– psychologicznej. Uczniowie,
którzy we wskazaniach poradni mają zapisane łagodniejsze ocenianie ortografii,
mają następujące kryteria ocen:
0 – 1 błąd - celujący
2 – bardzo dobry +
3 błędy - bardzo dobry
4 – dobry +
5 błędów – dobry
6 – dostateczny +
7 błędów – dostateczny
8 – dopuszczający +
9 błędów - dopuszczający
10 i więcej błędów - niedostateczny
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Kryteria oceny wypracowań dla klas 4-6
1. Wypracowania są ocenianie kryterialnie, a uzyskane punkty przeliczane na oceny
według przelicznika analogicznego do prac klasowych (tab.2)
2. Wszystkie rodzaje wypracowań są sprawdzone pod kątem:
- Realizacji tematu
- Kompozycji
- Stylu
- Poprawności językowej
- Poprawności ortograficznej
- Poprawności interpunkcyjnej
Za każdy z wymienionych wyżej punktów przyznawane są punkty. Na ich podstawie
uczeń dostaje ocenę.
3. Poszczególne formy wypowiedzi można poszerzyć o dodatkowe kryteria, np.
- zgodność pracy z zadaną formą
- estetyka zapisu
- prawidłowy zapis dialogu
4.Oceny z wypracowań w klasach 4-6 są wystawiane na podstawie przelicznika:
10p – celujący,
9p – bardzo dobry,
8-7p - dobry,
6-5p – dostateczny,
4-3p – dopuszczający,
2-0p - niedostateczny(wypracowanie niezgodne z tematem – ocena niedostateczna)

4. Przykładowe kryteria oceniania prac pisemnychw klasach 4-6:
KRYTERIA

ZASADY PRZYZNAWANIA
PUNKTÓW

REALIZACJA

1.Pełna zgodność z tematem, praca

TEMATU

rozbudowana , tekst jest spójny i logiczny.
2. Praca realizuje temat (pomija jeden

PUNKTACJA

- 3 punkty

-

2 punkty

-

1 punkt

istotny element z tematu), tekst spójny.
3. Praca nawiązuje do tematu, lecz jest
9

uboga
(luźno związana z tematem).

- 0 punktów

4. Praca nie na temat (nie sprawdza się
wtedy innych kryteriów)
KOMPOZYCJ
A

Trójdzielność - wstęp, rozwinięcie,
zakończenie - akapity

STYL

Styl konsekwentny, dostosowany do formy
wypowiedzi
JĘZYK
Poprawnie zbudowane zdania, właściwie
użyte frazeologizmy, dobrze odmienione
wyrazy.
Brak powtórzeń nazywających przedmioty,
unikanie powtórzeń form czasowników
„mieć”, „być”.(dopuszczalne 3 lub 4 błędy)
*Ilość dopuszczalnych błędów językowych
ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień
trudności tematu.
ORTOGRAFIA 0 – 1 (lub 0-2) błąd ortograficzny
2-3 (lub 3-4) błędy ortograficzne
*Ilość dopuszczalnych błędów
ortograficznych ustala nauczyciel, biorąc
pod uwagę długość tekstu (więcej niż
półtorej strony A4 drobnym pismem)
INTERPUNKC 0 – 3 błędy interpunkcyjne

- 0 - 1 punkt

- 1 punkt
- 0 - 2 punkt

- 2 punkt
- 1 punkt

- 1 punkt

JA
RAZEM

10 PUNKTÓW

*Przy krótkich wypowiedziach pisemnych (np. zaproszeniach, ogłoszeniach)
stosowane są oddzielne kryteria oceny za język, ortografię i interpunkcję
(dopuszczalny jeden błąd).
*Jeśli praca jest krótsza niż wymagane minimum, nie ocenia się: języka,
ortografii, interpunkcji.
* Uczeń otrzymuje 0 punktów za pracę nie na temat.
* Uczniowie muszą napisać pracę o długości wskazanej przez nauczyciela.
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Kryteria oceny wypracowań dla klas 7-8
Wypracowania w klasie 7-8 będą oceniane według klucza podanego przez CKE w
„Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego
2018/2019”, dostosowanego przez nauczycieli.
Maksymalnie za wypracowania można otrzymać 20 punktów. Można je
otrzymać za spełnienie następujących kryteriów:
1.Realizacja tematu wypowiedzi
2.Elementy twórcze (dla tekstów o charakterze twórczym) lub elementy retoryczne
(dla tekstów o charakterze argumentacyjnym)
3. Kompetencje literackie i kulturowe
4. Kompozycja tekstu
5. Styl
6. Język
7. Ortografia
8. Interpunkcja
Przeliczenie punktów na oceny:
20 – celujący
19-18 - bardzo dobry
17-15 - dobry
14- 11 - dostateczny
10 – 7 dopuszczający
Punktacja za poszczególne kryteria:

1. Realizacja tematu wypowiedzi TEMAT i FORMA (TF)
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2. Elementy twórcze/ elementy retoryczne TREŚĆ (Tr)
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Bardzo
bogata
treść

bogata
treść

Uboga
treść

3. Kompetencje literackie i kulturowe (KL)

13

4. Kompozycja tekstu (K)

5. Styl (S)

6. Ortografia (Ort)

7. Interpunkcja (Int)

8. Język (Jęz)
Punkty przyznane w tym kryterium zależą od dwóch czynników. Nadrzędnym
jest zakres użytych środków językowych, czyli bogactwo i różnorodność języka
wypowiedzi. Drugie kryterium to ilość popełnionych błędów językowych.
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UWAGI DODATKOWE:

200
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VI . HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- KRYTERIA
SZCZEGÓŁOWE
1. OCENIE PODLEGA: praca na lekcji, przygotowanie do lekcji, odpowiedzi,
zadania domowe, praca w grupie, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i
zeszytu ćwiczeń, udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,
sprawdziany i testy, kartkówki, projekty, prezentacje.
2. W klasach czwartych, w których historia realizowana jest w wymiarze 1
godziny tygodniowo, obowiązują następujące wagi ocen cząstkowych:
Forma aktywności
Prace klasowe, testy, sprawdziany, udział i osiągnięcia w
konkursach i olimpiadach międzyszkolnych
Odpowiedzi, kartkówki, prace domowe, aktywność lekcyjna,
zadania dodatkowe, udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych,
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, prezentacje, praca w
grupach, karty pracy

waga
2
1

3. W klasach 5-8, w których historia i wos realizowane są w wymiarze 2 godziny
tygodniowo, obowiązują następujące wagi ocen cząstkowych:
Forma aktywności
Prace klasowe, testy, sprawdziany, udział i osiągnięcia w konkursach
i olimpiadach międzyszkolnych

waga
3

Odpowiedzi, kartkówki, prezentacje, udział i osiągnięcia w
konkursach szkolnych, projekty

2

Prace domowe, aktywność lekcyjna, zadania dodatkowe, zeszyt
przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, karty pracy

1

VII JĘZYK ANGIELSKI – kryteria szczegółowe
Na ocenę śródroczną i roczną będą składały się następujące formy aktywności:
Forma aktywności
Testy, sprawdziany, udział i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
międzyszkolnych
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waga
3

Odpowiedzi, kartkówki, prezentacje, wypracowania i różnego typu
wypowiedzi pisemne, udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych,
testy próbne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

2

Prace domowe, aktywność lekcyjna, zadania dodatkowe, czytanie,
zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń

1
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