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Zasady oceniania na języku polskim w kl. V AB, VII A, VIII A SP  

 

1. Ustalone zasady są zgodne z Zasadami oceniania wewnątrzszkolnego. Obowiązują nauczyciela 

i ucznia. 

2. Ocenianiu podlegają wiedza, umiejętności i aktywność ucznia.  

3. W klasach IV-VI bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się w stopniach według następującej skali:  

a) ocena celująca (cel) – 6;  

b) ocena bardzo dobra (bdb) – 5;  

c) ocena dobra (db) – 4;  

d) ocena dostateczna (dst) – 3;  

e) ocena dopuszczająca (dop) – 2;  

f) ocena niedostateczna (ndst) – 1.  

4. Sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z następującymi progami procentowymi:  

a) 100% punktów – celujący;  

b) 99% - 90% - bardzo dobry;  

c) 89% - 75% - dobry;  

d) 74% - 52% - dostateczny;  

e) 51% - 40% - dopuszczający;  

f) poniżej 40% - niedostateczny.  

5. W semestrze uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań (np) i jednego braku zadania (bz). 

Każde kolejne np lub bz jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

6. Nieprzygotowanie obejmuje:  

a) brak podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub lektury;  

b) brak materiałów potrzebnych do danej lekcji;  

c) nieopanowanie bieżącego materiału.  

7. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych form weryfikacji wiedzy.  

8. Niezgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie lub brak zadania, które zostaną zauważone 

przez nauczyciela w trakcie zajęć, skutkują natychmiastowym wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika.  

9. Uczeń otrzymuje plusy („+”) i minusy („-”).  

a) plusy za:  

• aktywność na lekcji;  

• zadania dodatkowe wskazane przez nauczyciela;  

• właściwą współpracę z kolegami.  

b) minus za:  



• brak pracy na lekcji (niewykonanie zadań wskazanych przez nauczyciela);  

• niewłaściwą współpracę w grupie;  

• brak zaangażowania w zadania obowiązkowe.  

Trzy minusy to ocena niedostateczna, pięć plusów bardzo dobra, dziesięć plusów – celująca.  

10. Prace długoterminowe oddane po dacie wyznaczonej przez nauczyciela będą ocenione o jeden 

stopień niżej. 

11. Uczeń nieobecny w dniu zapowiedzianej kartkówki, sprawdzianu itp. ma obowiązek 

uzupełnienia braków w możliwie najbliższym terminie (max 2 tygodnie). W przeciwnym razie 

otrzyma ocenę niedostateczną.  

12. Jeżeli uczeń przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły z przyczyn losowych, jest zobowiązany 

do nadrobienia we własnym zakresie braków wynikających z absencji. W tym celu, po powrocie do 

szkoły, kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu, który dokładnie określa, w jaki sposób uczeń 

powinien nadrobić zaległości.  

13. Nauczyciel ma prawo do niezapowiedzianej weryfikacji wiedzy uczniów (3 ostatnie tematy, 

czytanie ze zrozumieniem).  

14. Nauczyciel stosuje następujące wagi:  

a) waga 3 – sprawdzian, wypracowanie (praca klasowa);  

b) waga 2 – kartkówka z 3 ostatnich tematów, odpowiedź ustna, recytacja, dyktando, 

kartkówka z lektury, czytanie ze zrozumieniem, praca długoterminowa, prezentacja // referat;  

c) waga 1 – zadanie domowe, aktywność, „słówka”, przekłady intersemiotyczne, zeszyt 

przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń. 

15. Oceny śródroczna i roczna są średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w 

czasie – odpowiednio – półrocza i roku szkolnego. Ustala się je wg następującego przelicznika: 

średnia: 0 - 1,69 – niedostateczna;  

1,7 – 2,49 – dopuszczająca;  

2,5 – 3,49 – dostateczna;  

3,5 – 4,49 – dobra;  

4,5 – 5,29 – bardzo dobra;  

5,3 – 6,0 – celująca.  

16. Jeżeli uczeń zakończy pierwsze półrocze z oceną niedostateczną, ma obowiązek poprawić ją 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

17. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu 

lub pracy klasowej w terminie wskazanym przez nauczyciela. Do dziennika będzie wówczas 

wpisana średnia arytmetyczna oceny niedostatecznej i oceny uzyskanej z poprawy.  

18. Zasady oceniania obowiązują także w nauczaniu zdalnym. 


