PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze
1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia.
2. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej.
3. Podstawą do wystawienia ocen semestralnej/końcoworocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.
4. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę: 1,2 lub 3.
Formy aktywności ucznia

Waga oceny

Aktywność na lekcji
Praca w grupach
Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i inne wymagane przez nauczyciela
Zadanie domowe (krótkie formy)
Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach
przedmiotu
Głośne czytanie
Recytacja
Kartkówka
Osiągnięcia w konkursach szkolnych
Samodzielne wnioskowanie i argumentowanie
Realizacja i prezentacja projektu
Odpowiedź ustna
Wystąpienie publiczne z wykorzystaniem elementów retoryki
Dyktando
Zadanie domowe (dłuższe formy)
Praca klasowa
Test/sprawdzian
Osiągnięcia w konkursach miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich, międzynarodowych
Samodzielne wypracowanie pisane na lekcji
Czytanie książek (lektur z podstawy programowej i innych)

1

Kolor zapisu
w dzienniku
czarny

2

zielony

3

czerwony

5. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac poprawianych obie oceny
wlicza się do średniej.
6. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku
jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
7. Uczeń może poprawić:
ocenę dostateczną lub niższą z pracy pisemnej wagi 3,
ocenę dopuszczającą lub niższą ze sprawdzianów GWO po rozdziałach,
raz, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8. Nie ma możliwości poprawy:
diagnoz: "na wejściu", końcoworocznej, zewnętrznych,
prac klasowych w formie wypracowania,
sprawdzianów wagi 2, np. kartkówek (z wyjątkiem wskazanych przez nauczyciela),
ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
9. Jeśli uczeń był nieobecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w ciągu tygodnia od przyjścia do szkoły.
W przypadku niezgłoszenia się w uzgodnionym z nauczycielem terminie, uczeń pisze pracę na najbliższej lekcji.
10. Zewnętrzne testy i sprawdziany (np. GWO, ODN) przekazywane są do wglądu wyłącznie w szkole, ze względu na
prawa autorskie wydawców.
11. Każdy sprawdzian całogodzinny poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku lub w
zeszycie przedmiotowym z tygodniowym wyprzedzeniem.
12. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
13. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
15. Sprawdzone i poprawione prace całogodzinne (sprawdziany, testy, prace klasowe, dłuższe formy wypowiedzi
pisemnej) nauczyciel oddaje w następujących terminach: uczniom klas IV-V terminie dwóch tygodni roboczych,
uczniom klas VI-VIII W terminie trzech tygodni roboczych.
16. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń oraz zeszytu lektur (jeśli wymaga tego nauczyciel) jest
obowiązkowe i podlega ocenie.
17. Nauczyciel przekazuje informację o ocenie: a) uczniowi – jako komentarz, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do
dalszej pracy w formie ustnej lub pisemnej; b) rodzicom, na ich prośbę, w formie ustnej.
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