
 
Zasady oceniania na języku polskim w klasach IV – VIII

w roku szkolnym 2019/2020

1. Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami oceniania.

2. Postępy ucznia oceniane są na bieżąco. Ocena jest jawna i umotywowana.

3. Aby uczeń mógł osiągać sukcesy na języku polskim powinien:
a) systematycznie pracować,
b) starannie prowadzić zeszyty, a w razie nieobecności uzupełniać je,
c) uważnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, tak aby jak najefektywniej wykorzystać ten czas na naukę,
d) terminowo i samodzielnie odrabiać prace domowe,
e) współpracować w grupie – na lekcjach i przy projektach,
f) czytać lektury obowiązkowe oraz inne – wybrane przez siebie, co pozytywnie wpływa na poprawne i twórcze

redagowanie wypracowań, 
g) przygotowywać się do sprawdzianów,
h) starać się nie popełniać tych samych błędów,
i) dążyć do doskonalenia się.

4. Uczeń otrzymuje oceny za odpowiedzi ustne, głośne czytanie, prace domowe, prowadzenie zeszytu ( w klasach IV – V),
recytację, aktywność na lekcjach, pracę w grupie, dyktanda, kartkówki, testy, sprawdziany, projekty ( w klasach VI – VIII),
udział  w  uroczystościach  szkolnych  (np.  prowadzenie  uroczystości,  recytację),  udział  w  konkursach  szkolnych  i
międzyszkolnych, inny rodzaj aktywności twórczej (dodatkowe prace, np. prowadzenie zeszytu lektur, wykonanie zaproszeń
na uroczystość szkolną, prowadzenie spotkania z zaproszonym gościem).

5. Za trzykrotne nieprzygotowanie do lekcji, tj. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń, przyborów, niegotowość do
odpowiedzi  itd,  uczeń  otrzymuje  ocenę  niedostateczną  (nieprzygotowanie  to  jeden  minus,  trzy  minusy  =  ocena
niedostateczna). Fakt „nieprzygotowania” zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania do
lekcji ponad przysługujący limit jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

6. Nieprzygotowania nie obejmują zapowiedzianych sprawdzianów, klasówek, kartkówek czy prac długoterminowych (np.
projektów, recytacji). 

7. Brak pracy tzw. długoterminowej, na wykonanie której uczeń miał więcej niż dwa 4 dni robocze, skutkuje otrzymaniem
oceny niedostatecznej.

8. Uczeń, który nie miał na lekcji zeszytu, ma obowiązek uzupełnić braki na następną lekcję.

9.  Uczeń,  który  był  nieobecny  na  jednej  lub  dwóch  lekcjach,  ma obowiązek  uzupełnić  braki  na  następną  lekcję.  Jeśli
nieobecność trwała 3 dni i dłużej, uczeń ma tydzień na uzupełnienie zaległości.

10.  Na  kartkówkach,  dyktandach,  testach  i  sprawdzianach  uczeń  nie  używa  korektora,  zmywalnych  długopisów,  pisze
zwykłym długopisem bądź piórem.

11. Sprawdziany napisane ołówkiem, długopisem zmazywalnym lub takie, w których użyto korektora, nie będą sprawdzane,
co skutkuje oceną niedostateczną. 

12.  Kartkówki  są  sprawdzianem  bieżących  wiadomości  i  obejmują  materiał  z  maksymalnie  trzech  ostatnich  tematów.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

13. Sprawdziany obejmują materiał programowy danego działu. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

14. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma możliwość poprawienia jej – jeden raz. Prace klasowe
należy  poprawić  w  ciągu  tygodnia  od  ich  otrzymania  i  omówienia  na  lekcji  lub  w  innym  terminie  uzgodnionym  z
nauczycielem. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika i liczy się do średniej.

15. Poprawie nie podlegają testy z czytania ze zrozumieniem, wypracowania pisane na lekcji, dyktanda i kartkówki.

16. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, teście lub kartkówce z powodu uczestnictwa w zawodach sportowych,
artystycznych lub konkursie, jako reprezentant szkoły, ma obowiązek napisania sprawdzianu na najbliższej lekcji.



17. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce z powodu absencji dłuższej niż 3 dni ma obowiązek napisania
sprawdzianu  w ciągu  dwóch  tygodni  od  powrotu  do szkoły  lub w innym terminie  po uzgodnieniu  z  nauczycielem.  W
pozostałych przypadkach uczniowie piszą sprawdzian na najbliższej lekcji.  W przypadku,  jeżeli  uczeń nie zaliczy danego
materiału, otrzymuje ocenę niedostateczną z danej aktywności.

18. Przy ocenianiu sprawdzianów, testów, kartkówek, w których obowiązywała skala punktowa, stosuje się następujące
progi procentowe:

 0% – 39 % ocena niedostateczna,
 40% – 59% ocena dopuszczająca,
 60% – 74% ocena dostateczna,
 75% – 89% ocena dobra,
 90% – 100% ocena bardzo dobra.

Powyższe progi procentowe przy trudnych sprawdzianach mogą ulec obniżeniu do 5%.

19. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który albo poprawnie wykonał wszystkie zadania – na sprawdzianie, albo wykonał
dodatkowo zadanie o podwyższonym stopniu trudności – np. na testach z gramatyki, ortografii lub ze znajomości lektur. Nie
przewiduje się ocen celujących z kartkówek.

20. Sprawdzone i ocenione sprawdziany, testy i kartkówki po omówieniu na lekcji uczniowie mogą wziąć do domu, aby na
następnej lekcji oddać nauczycielowi z podpisem rodzica. (Kartkówki ew. są wklejane do zeszytu przedmiotowego.) Jeżeli
uczeń nie  przyniesie  sprawdzianu/testu,  otrzymuje  minus i  następnym razem może nie  dostać  sprawdzianu  do domu.
Sprawdziany/testy  przechowywane  są  w szkole  do  końca  danego  roku  szkolnego  i  mogą  być  udostępniane  rodzicom
podczas zebrań i konsultacji.

21. Wszelkie wątpliwości związane z oceną ze sprawdzianu, testu lub kartkówki wyjaśnia się na lekcji, na której w/w prace
zostały uczniom oddane i wraz z nimi omówione.  

22. Uczniom z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych dostosowuje się wymagania do zaleceń psychologa. 

23. Ocenę celującą na półrocze lub koniec roku szkolnego uczeń może otrzymać wówczas, kiedy uzyskał wymaganą średnią i
z powodzeniem brał udział  w konkursach wewnątrzszkolnych – w klasach IV – V, a w klasach VI – VIII  – kiedy uzyskał
wymaganą średnią oraz wysoki wynik w ważnych konkursach przedmiotowych z języka polskiego o zasięgu łódzkim lub
wojewódzkim.

24. Oceny śródroczna i roczna wystawiane są w oparciu o średnią ważoną, którą nauczyciel traktuje jednak elastycznie –
jako punkt wyjścia, mając na uwadze przede wszystkim pracę, postępy i rozwój uczniów. Nie dotyczy to uczniów, którzy nie
pracowali systematycznie, często byli nieprzygotowani – ich ocena jest zgodna ze średnią ważoną: 

 średnia  ważona  5,51  –  6,00  –  celujący  (laureat  konkursów  przedmiotowych  może  mieć  niższą  średnią
ważoną),

 średnia ważona 4,51 – 5,50 – bardzo dobry,
 średnia ważona 3,51 – 4,50 – dobry,
 średnia ważona 2,51 – 3,50 – dostateczny,
 średnia ważona 1,31 – 2,50 – dopuszczający,
 średnia ważona 0,00 – 1,30 – niedostateczny.

25. Ocenom przypisuje się następujące wagi:

Waga Kategorie ocen:
1 odpowiedzi  ustne,  aktywność,  praca  domowa,  czytanie,

prowadzenie  zeszytu,  praca  w  grupach,  niezapowiedziany
sprawdzian kompetencyjny,

2 dyktando,  projekt,  recytacja,  przygotowana  dłuższa  wypowiedź
ustna – np. przemówienie, krótka wypowiedź pisemna – na lekcji,
prezentacje,

3 kartkówka,  test  z  czytania,  test  ze  znajomości  lektury,  zadania
egzaminacyjne, konkurs szkolny, dodatkowe prace, np. zeszyt lektur

4 dłuższa  wypowiedź  pisemna  –  na  lekcji,  test  z  gramatyki,  test  z
ortografii, 

5 sprawdzian, konkurs międzyszkolny.


