Zasady oceniania z języka polskiego
Na lekcji języka polskiego uczeń może otrzymać ocenę za:
▪ sprawdzian pisemny – gramatyczny, literacki ( co najmniej dwa w semestrze z materiału zadanego
wcześniej)
▪ odpowiedź ustną (obowiązuje materiał z trzech ostatnich lekcji lub zadany wcześniej przez
nauczyciela )
▪ kartkówkę ( j.w. ), test (ze znajomości treści lektury, z czytania ze zrozumieniem )
▪ dyktando
▪ recytację wiersza/prozy
▪ pracę na lekcji (indywidualnie lub w grupach): wypracowanie, ćwiczenie gramatyczne itp.
▪ czytanie
▪ prace długoterminowe ( np. projekt )
▪ sposób prowadzenia zeszytu, ćwiczeń ( jakość wykonanych zadań, estetyka )
▪ sukcesy w konkursach ( ortograficzny, recytatorski itp. ) - ocena zależy od wyniku oraz rangi
konkursu
▪ pracę domową
Praca domowa:
▪ pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń lub na osobnej kartce
w szeroką linię ( np. wypracowanie )
▪ brak pracy domowej nie skutkuje oceną niedostateczną, stanowi informację dla nauczyciela
o postawie ucznia wobec obowiązków szkolnych
▪ praca domowa może być oceniana, jeśli było to wcześniej zapowiedziane przez nauczyciela
(najczęściej taka sytuacja dotyczy dłuższych form wypowiedzi). W ocenie pracy domowej bierze się
pod uwagę samodzielność, zgodność z tematem, poprawność oraz estetykę wykonania
Poprawy:
▪ formę poprawy ( ustna lub pisemna ) oraz jej termin ustala nauczyciel
▪ uczeń może poprawić: sprawdzian, pracę pisemną, dyktando ( każdą z wymienionych form tylko
raz )
▪ jeżeli uczeń opuści sprawdzian, musi go napisać po powrocie do szkoły – dokładny termin ustala
z nauczycielem.
▪ ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, również wtedy, jeśli jest niższa.
▪ poprawie nie podlega: recytacja wiersza, kartkówka lub odpowiedź ustna ( z trzech ostatnich
lekcji),ocena za prace długoterminowe
Ocena na koniec półrocza/roku:
▪ nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, gdyż oceny z różnych form aktywności ucznia
posiadają różne wartości
▪ największą wagę mają oceny ze sprawdzianów ( kolor czerwony)
▪ Uczeń może otrzymać ocenę celującą pod warunkiem spełnienia wymagań na ocenę bardzo dobrą
oraz dodatkowo za sukcesy w konkursach, zadania o podwyższonym stopniu trudności,
umiejętności wykraczające poza wymagania edukacyjne przewidziane dla danej klasy np. w zakresie
redagowania form wypowiedzi
Procedura podniesienia oceny przewidywanej:
▪ Uczeń może ubiegać się o podniesienie oceny rocznej
▪ Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się zgodnie ze statutem szkoły

