
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA

CHROBREGO W ŻÓRAWINIE

1. Na lekcję przychodzę punktualnie, biorę aktywny udział w zajęciach i zachowuję się zgodnie 
z regulaminem szkolnym.

1. Przynoszę podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy (podpisane na zewnętrznej stronie
okładki) oraz inne materiały, o które prosi nauczyciel.

2. Systematycznie odrabiam prace domowe i uczę się treści, które były na lekcji.
3. Nauczyciel  ma  prawo  sprawdzać  moją  wiedzę  w  postaci:  sprawdzianów,  prac  klasowych,

testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych. Mam obowiązek do nich przystąpić.
4. Sprawdziany,  prace  klasowe  oraz  testy  są  zapowiadane  z  co  najmniej  tygodniowym

wyprzedzeniem.
5. Mam prawo do  poprawy każdej  oceny  w przeciągu dwóch tygodni od dnia oddania pracy

 przez  nauczyciela.  Termin  i  formę  zaliczenia  podaje  nauczyciel.  Ocena  z  poprawy  jest
ostateczna.

6. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane. Mogą obejmować maksymalnie trzy
ostatnie tematy.

7. Jeśli nie było mnie na pracy zaliczeniowej, muszę ją napisać w przeciągu dwóch tygodni    
od  dnia  powrotu  do  szkoły  w  terminie  ustalonym  z  nauczycielem.  Jeśli  tego  nie  zrobię,
otrzymam ocenę niedostateczną (1). Wszystkie prace obowiązkowe, których nie zrobiłem/-am
w terminie, są oznaczone w Librusie cyfrą „0” lub zapisem „bz”.

8. Jeżeli  byłem/-am nieobecny w szkole,   jestem zobowiązany/-a uzupełnić tematy w zeszycie
lekcyjnym oraz ćwiczenia przedmiotowe; w wypadku dłuższej nieobecności do tygodnia czasu
od powrotu do szkoły.

9. Mam prawo zgłosić  trzy nieprzygotowania do lekcji w półroczu. Nie zwalnia mnie to jednak
z uzupełnienia braków. Po wykorzystaniu trzech nieprzygotowań za każde kolejne otrzymuję
ocenę niedostateczną (1).

10. Jeśli za pracę domową dostanę ocenę niedostateczną (1), mogę ją poprawić, wykonując pracę
prawidłowo na następną lekcję.

11. Za aktywność na lekcji  mogę otrzymać plusa (+). Po zdobyciu pięciu plusów dostaję ocenę
bardzo  dobrą  (5).  Jeśli  nie  wykonuję  poleceń  nauczyciela  lub  w  inny  sposób  odmawiam
uczestniczenia w lekcji,  otrzymuję minus (-).  Za pięć minusów nauczyciel  stawia mi ocenę
niedostateczną (1) z pracy na lekcji. Uwaga! Plusy i minusy nie kasują się nawzajem.

12. Czytam zadane lektury, a w dniu ich omawiania nie mogę zgłosić nieprzygotowania, ponieważ
otrzymam wtedy ocenę niedostateczną.

13. Na moją ocenę półroczną i końcoworoczną składają się (w kolejności od najważniejszej) oceny
za: sprawdziany i prace klasowe, klasówki, wypracowania, kartkówki i odpowiedzi ustne, prace
domowe i dodatkowe, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń oraz aktywność
na  lekcjach  i  udział  w  konkursach  ogłaszanych  przez  nauczyciela.  Oceny:  półroczna
i końcoworoczna nie są średnią arytmetyczną.
NAUCZANIE W SYSTEMIE ZDALNYM:

14. W  przypadku  realizowania  lekcji  w  systemie  zdalnym  uczeń  ma  obowiązek  codziennego
logowania  się  w  Librusie  i  odczytywania  wiadomości  od  nauczyciela  oraz  uczestniczenia
we wszystkich  organizowanych  lekcjach  online.  W  wypadku  problemów  technicznych
uniemożliwiających  uczestnictwo  w lekcji  rodzice  ucznia  mają  obowiązek  zgłosić  to  przed
zajęciami nauczycielowi.

15. Uczeń ma obowiązek odsyłania nauczycielowi wszystkich zadań i kart pracy w ustalonym przez
nauczyciela terminie,  chyba że uniemożliwiają mu to warunki techniczne.  W takiej  sytuacji
rodzic zawiadamia o takim fakcie nauczyciela, który ustala inny tryb lub termin zaliczenia prac.



Zasady ustalania oceny semestralnej i rocznej.

Aby ustalić ocenę semestralną (roczną), nauczyciele sugerują się odpowiednimi wagami, które są
obliczane  w  systemie  Librus.  Kategorie  ocen  stanowią   równocześnie  listę  umiejętności
podlegających  ocenie  z  przedmiotu.  Uczeń  oraz  jego  rodzice  na  bieżąco  monitorują  postępy
z języka  polskiego  w  dzienniku  elektronicznym.  Proponowana  przez  nauczyciela roczna  ocena
klasyfikacyjna  może  ulec  zmianie  na  wyższą  w  wyniku  sprawdzianu  weryfikującego  oraz  po
spełnieniu warunków przewidzianych w Statucie szkoły.

Ocena uzyskana za: Waga oceny (w punktach)
1. Praca na lekcji 2
2. Zadanie domowe 1
3. Aktywność na lekcji (oraz jej brak) 2
4. Prace plastyczne/ graficzne 1-3*
5. Nieprzygotowanie  1
6. Odpowiedź ustna 2
7. Czytanie 2
8. Dyktando 2
9. Karta pracy 2
10. Recytacja 3
11. Zeszyt przedmiotowy 3
12. Kartkówka 3
13. Wypracowanie 3
14. *Superaktywność 5?
15. Praca dodatkowa 1-4*
16. Praca klasowa 5
17. Sprawdzian 4
18. Test GWO 5
19. Udział w konkursach 1-3*
20. Osiągnięcia w konkursach 3-6*
21. Diagnoza 0

* W zależności od stopnia zaangażowania, czasu pracy lub rangi konkursu.
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