
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w Szkole Podstawowej  

  

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego.   

2. Uczeń prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy. W zeszycie lub w teczce ucznia powinny 

znajdować się wszystkie otrzymane materiały: testy, zestawy zadań, karty pracy, dodatkowe teksty 

literackie. Brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń oraz dodatkowych tekstów równoznaczny jest 

nieprzygotowaniu.   

3. W przypadku nieobecności ucznia w szkole uzupełnia on notatki i zadania domowe.   

4. Godzinne sprawdziany literackie i językowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Dwugodzinne prace klasowe i testy nauczyciel zapowiada z dwutygodniowym wyprzedzeniem.      

W każdym przypadku odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.   

5. Nie muszą być zapowiadane kartkówki - z trzech ostatnich lekcji, z lektury, ortografii, sprawdzające 

przygotowanie do lekcji.  

6. Na napisanie dłuższego zadania domowego uczeń ma 7 dni. Za brak zadania w wyznaczonym 

terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą dwa.   

7. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie (w czasie sprawdzania 

obecności).   

8. Zasady poprawiania ocen bieżących:   

a) uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę, z wyjątkiem oceny z nieazapowiedzianej kartkówki, 

b) termin poprawy uczeń ustala po konsultacji z nauczycielem,   

c) uczeń musi poprawić każdą ocenę niedostateczną z pracy klasowej i sprawdzianu,  

d) wyższa ocena nie anuluje oceny poprawianej.   

Waga oceny poprawionej jest taka sama jak oceny, którą uczeń poprawia.   

9. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka 

polskiego reguluje Statut Szkoły.   

10. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych (język polski, konkurs recytatorski) ogłaszanych przez 

Kuratorium będą promowane odpowiednimi ocenami, i tak: - laureat i finalista Wojewódzkiego 

Konkursu J. Polskiego otrzyma ocenę celującą - z wagą 3, - uczestnik eliminacji rejonowych, który 

nie zakwalifikuje się do finału - ocenę bardzo dobrą - z wagą 3, - uczestnicy innych konkursów 

związanych z j. polskim, reprezentujący szkołę na zewnątrz otrzymają ocenę celującą za 

aktywność - z wagą 1, - zwycięzcy konkursów szkolnych otrzymają ocenę bardzo dobrą                   

za aktywność - z wagą 1.   

11. Wagi ocen: waga 3 (liczone potrójnie) - dłuższe sprawdziany, testy, prace klasowe, waga 2 

(liczone podwójnie) - dłuższe prace domowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, waga 1 (liczone 

pojedynczo) - praca na lekcji, aktywność, notatki, krótkie zadania domowe, dyktanda.   

12. W przypadku ocen za inne formy aktywności, np. recytację, prezentację, udział w konkursach, 

zadania praktyczne (album, słownik, plakat, inscenizacja itp.), nauczyciel poinformuje ucznia          

o wadze oceny w momencie zadawania pracy.   

13. Sprawdzone, ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom na lekcji i omawiane przez 

nauczyciela. Sprawdzone, ocenione i omówione prace pisemne są udostępniane uczniom  i ich 

rodzicom do końca trwania danego roku szkolnego.   

14. Popełnienie plagiatu skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. Waga oceny 

zgodna jest z wagą ustaloną dla danej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

15. Wszystkie prace oceniane będą według progów procentowych ujętych w WZO.   

16. W ocenianiu bieżącym stosowane będą plusy i minusy, które przy obliczaniu oceny śródrocznej        

i rocznej są równoważne: „plus" = 0,5; „minus" = 0,25.   



17. Progi uzyskania ocen śródrocznych i rocznych są zgodne z WZO.   

18. Uczeń, który odwoła się od oceny śródrocznej i rocznej, zobowiązany jest do ponownego 

napisania testów i sprawdzianów z materiału obejmującego semestr lub rok oraz do napisania 

dwóch prac w klasie.   

19. Zasady przeliczania wyników procentowych na oceny szkolne znajdują się w WZO.  

20. W sytuacji nauczania zdalnego nauczyciel stosuje wyżej wymienione zasady oceniania  z 

uwzględnieniem specyfiki nauczania.  

  


