
Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego 2020/2021 

 
1/Na lekcjach języka polskiego ocenie podlegają:  

 prace klasowe oraz testy – waga 2 
 dyktanda – waga 2 
 kartkówki – waga 2 
 odpowiedź ustna – waga 2 
 praca ucznia na lekcji – waga 2 
 praca domowa – waga 1 
 głośne czytanie – waga 1 
 recytacja z pamięci – waga 2 
 zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy – waga 1 

W przypadku nauczania zdalnego wszystkie kategorie mają wagę 1. 
 
2/ Przy ustalaniu ocen bieżących obowiązują następujące zasady przeliczania 
punktacji z prac sprawdzających na oceny: 

100% - 96% ocena celująca 

95,9% - 90% ocena bardzo dobra 

89,9% - 70% ocena dobra 

69,9% - 50% ocena dostateczna 

49,9% - 35% ocena dopuszczająca 

poniżej 35% ocena niedostateczna 
 
3/ Prace klasowe oraz testy są obowiązkowe. Jeżeli uczeń czasie ich pisania był 
nieobecny na lekcji, powinien je pisać w terminie późniejszym, uzgodnionym z 
nauczycielem, nie później jednak niż 2 tygodnie od  przyjścia do szkoły. 
4/ W przypadku niewywiązania się z obowiązku pisania pracy klasowej oraz testu 
(w terminie wyznaczonym przez nauczyciela) uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
5/ Prace klasowe oraz testy są zapowiadane z 1-tygodniowym wyprzedzeniem. 
Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli. Spisywanie 
(ściąganie) na pracy klasowej/testach jest jednoznaczne z uzyskaniem oceny 
niedostatecznej. 

6/ Wszystkie sprawdzone przez nauczyciela prace klasowe oraz testy są 
omówione przez nauczyciela  i poprawione przez ucznia. 
7/ Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z wybranej pod koniec semestru 
jednej pracy klasowej lub testu. 
8/ Poprawa nie dotyczy innych form sprawdzających  wiedzę i umiejętności 
ucznia. 
9/ Ocena poprawiana jest tylko raz. Każda poprawiona ocena jest wpisana do 
dziennika i uwzględniana przy wystawianiu oceny semestralnej/końcoworocznej z 
przedmiotu. 
10/ Za aktywne uczestniczenie w lekcji uczeń otrzymuje znak „+”. Za 8 plusów 
uczeń dostaje ocenę celującą wpisaną w rubrykę „odpowiedzi ustne”. 
 
11/W ciągu semestru uczeń może zgłosić 3 nieprzygotowania (tzn. brak pracy 
domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń lub nieprzygotowanie się do lekcji) 
bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Nie dotyczy to lekcji, na których 
nauczyciel zaplanował pracę klasową, dyktando, dłuższą formę wypowiedzi 
pisemnej, recytację. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 
12/ Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi brak przygotowania, brak 
pracy domowej, które nastąpiło z ważnych przyczyn, potwierdzonych pisemnie 
przez rodzica/opiekuna przed lekcją. 

13/Ocena klasyfikacyjna jest ustalana jest na podstawie średniej ocen bieżących, 
według następującego przelicznika: 

6 – 5,75 = celujący   5,74 – 4,75 = bardzo dobry            4,74 – 3,75 = dobry 

3,74 – 2,75 = dostateczny        2,74 – 1,75 = dopuszczający                   

 0 – 1,74= niedostateczny 

 

 

 

 


