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Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka polskiego dla klas czwartych 

i piątych 

 1. Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję zeszyt przedmiotowy oraz 

wskazany przez nauczyciela podręcznik, lekturę lub inne materiały. Ponadto każdy 

uczeń powinien założyć  zeszyt do dłuższych prac pisemnych.  

2. Zapowiadane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

- sprawdziany po każdym dziale, prace klasowe po omówieniu lektury (w formie 

wypracowania na zadany temat) 

 - testy z treści lektury (każdorazowo przed jej omawianiem) 

 - dyktanda 

 - recytacja  

Pozostałe: kartkówki z 1-3 ostatnich lekcji, zadanie domowe, aktywność, 

wypowiedź ustna, czytanie, praca w grupach, przygotowanie do lekcji, 

prowadzenie zeszytu, projekty, działalność pozalekcyjna. 

 3. Prace pisemne sprawdzone zgodnie z zasadami oceniania kształtującego 

oddane  są uczniom (do wglądu) w ciągu dwóch tygodni. Następnie 

przechowywane są w teczce klasy do wglądu rodziców.t6 

 4. Aktywność oraz wymagające mniej wysiłku zadania domowe mogą być 

oceniane plusami bądź minusami. Pięć plusów (+) skutkuje oceną bardzo dobrą, 

analogicznie pięć minusów (-) oceną niedostateczną. 

 5. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, stosując się do zaleceń 

nauczyciela. Notatki powinny być kompletne i prowadzone w sposób staranny 

6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu 

w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania w terminie wskazanym przez 

nauczyciela. 

 7. Po czasowej nieobecności (tydzień lub więcej) uczeń ma dwa tygodnie na 

napisanie zaległych prac (termin uzgadnia z nauczycielem) oraz trzy dni na 

uzupełnienie notatek.  

8. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu półrocza bez 

podania przyczyny. Poprzez nieprzygotowanie należy rozumieć: brak zadania 

domowego (uczeń ma obowiązek okazać je nauczycielowi na następnej lekcji), 

podręcznika, lektury, zeszytu lub innych materiałów; nieprzygotowanie do 

odpowiedzi. 

 9. Uczeń powinien zgłaszać nieprzygotowanie na początku lekcji. Jeśli uczeń 

wykorzysta limit na dane półrocze i za brak zadania domowego otrzyma ocenę 

niedostateczną, może poprawić ją w ciągu tygodnia. Otrzymana ocena nie 

zastępuje poprzedniej, ale podnosi jej wartość.  

10. Uczeń ma dwa do trzech tygodni na przeczytanie lektury, w zależności od 

objętości książki. 

11. Uczeń oceniany jest zgodnie ze Statutem Szkoły.  

12. Ocena półroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej 

i zaangażowania ucznia 


