
 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

1. Uczeń zdobywa oceny za następujące formy pracy:  

 

• sprawdziany/testy/kartkówki z zakresu nauki o języku,  

• sprawdziany/testy z treści lektur, 

• kartkówki z mniejszych partii materiału, 

• dłuższe i krótsze formy pisemne (np. opisy, wypracowania), 

• odpowiedzi/wypowiedzi ustne (tzw. przygotowanie do lekcji), 

• indywidualną pracę na lekcji (wykonanie wskazanych ćwiczeń), 

• dyktanda ortograficzne, 

• recytację, 

• projekty indywidualne/grupowe (np. prezentacje, referaty, wystąpienia), 

• zadania domowe, 

• aktywność. 

 

      Dodatkowo uczeń może uzyskać ocenę m.in. za:  

 

• prowadzenie zeszytu/ćwiczeń/tzw. „Lekturownika”,  

• osiąganie wysokich wyników w konkursach polonistycznych/artystycznych, 

• inwencję twórczą (scenki, dramy, prezentacje teatralne itp.), 

• przygotowanie pomocy dydaktycznych/naukowych, 

• udział w zajęciach dodatkowych. 

 

2. Przygotowanie do lekcji obejmuje:  

 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego,  

• posiadanie podręcznika i uzupełnionych ćwiczeń, 

• znajomość materiału z poprzedniej lekcji lub treści omawianej lektury. 

 

3. Sprawdziany/testy/dyktanda ortograficzne/prace klasowe (np. wypracowania) są obowiązkowe – 

uczeń pisze je niezmazywalnym długopisem. Termin ustala się co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności uczeń musi napisać pracę w terminie ustalonym  

z nauczycielem, nie później niż w ciągu dwóch tygodni. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 

4. Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji i mogą być 

przeprowadzane bez zapowiedzi. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 

5. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu (dst, dop, ndst) zgodnie z zapisem zawartym  

w WSO, tj. w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac przez nauczyciela. Poprawa jest 

jednorazowa. Ocena z poprawy zastępuje poprzednio uzyskaną ocenę.  

 

6. Za aktywność oraz pracę na lekcji uczeń otrzymuje oceny cząstkowe, które mogą być sumą 

pięciu plusów/minusów zdobywanych systematycznie w trakcie zajęć. Natomiast całkowity brak 

pracy na lekcji lub kategoryczna odmowa wykonania poleceń/ćwiczeń skutkują oceną 

niedostateczną. 

 

7. Zadanie domowe nie jest tylko pracą pisemną - obejmuje także przeczytanie wskazanego przez 

nauczyciela tekstu lektury/tekstu z podręcznika. 

 



8. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za tzw. prace niesamodzielne – skopiowane  

w całości/częściowo z Internetu lub innych dostępnych źródeł („Ściąga”, „Wzory 

wypracowań”, „Opracowania lektur i wierszy” itp.). 

 

9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Przy ocenie bierze się pod uwagę 

estetykę zapisu notatek, gromadzenie kart pracy oraz innych materiałów. 

 

10. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek/prac domowych za czas swojej nieobecności. Nie 

ocenia się ucznia natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

 

11. Podczas pracy w grupie uczeń jest oceniany w zależności od trudności zadania oraz 

indywidualnego zaangażowania. 

 

12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np) lub brak zadania (bz) dwa razy  

w semestrze bez podawania przyczyny tuż po sprawdzeniu obecności. Nie dotyczy to jednak 

znajomości treści lektur, wypowiedzi pisemnych, recytacji, prezentacji, referatu itp.). 

 

13. Egzaminy próbne oraz wypracowania klasowe w kl.7 i 8 oceniane są zgodnie z zasadami 

określonymi przez CKE. 

 

14. Ocenianie uczniów posiadających Opinię/Orzeczenie PPP wynika z indywidualnych dostosowań 

wymagań edukacyjnych opracowanych na dany rok szkolny. 

 

15. Skala ocen: 

 

0 – 33% - niedostateczny 

34 - 49% - dopuszczający 

50 - 67%- dostateczny 

68 - 83% - dobry 

84 - 94% - bardzo dobry 

95% - 100%  – celujący 

 

16. Wagi ocen: 

 

Waga bardzo wysoka - 3:  

• sprawdziany/testy (z treści lektur, z działu tematycznego itp.),  

• dłuższe wypracowania klasowe,  

• bardzo dobre wyniki w konkursach pozaszkolnych. 

 

Waga wysoka - 2:  

• kartkówki,  

• odpowiedzi ustne,  

• prace długoterminowe,  

• próbne egzaminy ósmoklasisty,  

• projekty,  

• recytacje,  

• dyktanda. 

 

Waga normalna - 1:  

• zadania domowe,  

• zeszyt,  

• aktywność,  

• praca w grupach. 

 



17. W przypadku wprowadzenia nauczania na odległość sposoby sprawdzania wiadomości  

i umiejętności ujmuje się w tzw. aneksach do kryteriów oceniania. 

 

18. PZO są dostępne do wglądu dla rodziców i uczniów na stronie internetowej szkoły. 


