ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA
nauczycielka: Agnieszka MASNA
1. Na każdej lekcji uczeń musi mieć zeszyt, podręcznik przedmiotowy lub omawianą lekturę.
2. Zeszyty mogą być oceniane- sposób prowadzenia i stopień uzupełnienia. Notatki prowadzimy
samodzielnie. Prowadzenie notatek jest obowiązkowe.
3. Obowiązuje zeszyt formatu A4 w linie z marginesem, oraz segregator na wykonane prace
pisemne
4. Prace pisemne uczeń oddaje na kartkach A4 i po sprawdzeniu wpina do segregatora. W segregatorze muszą być wszystkie ponumerowane prace napisane przez Was w ciągu roku.
5. Prace nieestetyczne i bez szerokich marginesów nie będą przyjmowane.
6. Każda praca pisemna musi być oddana w terminie. Ocena niezadowalająca ucznia z pracy oddanej w terminie, może być przez niego poprawiona w ciągu dwóch tygodni. Pierwsza ocena nie
będzie liczona do oceny semestralnej.
7. Ocena niedostateczna wynikająca z nieoddania pracy nie podlega wykreśleniu nawet po oddaniu
pracy. Nieodrobiona praca domowa musi być uzupełniona w ciągu dwóch tygodni.
8. Każda sprawdzona przeze mnie praca musi być przez ucznia poprawiona w zeszycie w ciągu
tygodnia według podanego wzoru:
a. Błędy ortograficzne- wyraz napisany błędnie należy napisać na kolorowo, a obok
niego podać ułożone przez siebie zdanie z tym wyrazem. Dyslektycy zamiast samodzielnego zdania powinni podać właściwą dla pisowni tego wyrazu regułę ortograficzną.
b. Błędy językowe (stylistyczne, słownikowe i gramatyczne- fleksyjne i składniowe) uczeń
musi poprawić przez poprawne sformułowanie odpowiedniego fragmentu tekstu (zdania
lub akapitu).
c. Brak poprawy skutkuje oceną niedostateczną.
9. W ciągu semestru przewidzianych jest kilka pisemnych prac klasowych. Prace te są zapowiedziane
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W tym terminie każdy uczeń otrzymuje dokładny zestaw zagadnień, których będzie dotyczyć sprawdzian. Uczeń, który z pracy klasowej otrzymał ocenę
niedostateczną musi ją poprawić, ocenę dopuszczającą, dostateczną i dobrą może poprawić podczas
godzin na poprawę. Ustalenie innego terminu jest możliwe indywidualnie.
10. Wszystkie klasówki (omówione i poprawione) będę przechowywała do końca roku szkolnego, można je obejrzeć w mojej obecności po wcześniejszym umówieniu.
11. Nie można otrzymać promocji do następnej klasy, jeśli większość sprawdzianów z literatury i nauki
o języku nie zostanie zaliczona.
12. Każdy uczeń nieobecny na klasówce musi ją zaliczyć niezwłocznie po powrocie do szkoły. Jeśli z
jakichś względów byłoby to niewskazane, potrzebne jest usprawiedliwienie od rodzica.
13. Oceny z próbnych testów kompetencji nie podlegają poprawie,
14. Ucznia obowiązuje wiedza z całej nabytej w czasie nauki wiedzy.
15. Trzy razy w ciągu semestru można być nieprzygotowanym bez usprawiedliwienia, za każde kolejne
nieprzygotowanie stawiana jest ocena niedostateczna.
16. Każdy uczeń może otrzymać za aktywny udział w lekcji plusy. Sześć plusów oznacza ocenę celującą
wagi 1.
17. Brak wiedzy z bieżącej lekcji skutkować może otrzymaniem minusa. Sześć minusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej wagi 1.

18. Ocenę bardzo dobrą wagi 1. można uzyskać przez udowodnienie w sposób ustalony z nauczycielem
przeczytanie utworu literackiego spoza kanonu lektur szkolnych. Odwiedzenie muzeum i zdanie
sprawozdania z wizyty i innej aktywności związanej z poznawaniem kultury.
19. Prace klasowe i inne prace pisemne oceniane są według skali procentowej.
1. 0- 40% ocena niedostateczna
a. %-40%- niedostateczna +
2. 41%- 54% ocena dopuszczająca
a. 41%-45% - dopuszczającab. 46%- 50% dopuszczająca
c. 51%- 54% dopuszczająca +
3. 55%- 69% ocena dostateczna
a. 55%- 60% - dostateczna –
b. 61%- 64% - dostateczna
c. 65%- 69%- dostateczna +

4. 70%- 84% ocena dobra
a. 70%-75%- dobrab. 76%- 79% - dobra
c. 80%- 84% - dobra+
5. 85%- 95% ocena bardzo dobra
a. 85%- 87% -bardzo dobra –
b. 88%- 91%- bardzo dobra
c. 92% - 95% - bardzo dobra +
6. 96%- 100% ocena celująca

20. Każdy uczeń musi wykonać pracę semestralną (projekt przedmiotowy) i przedstawić ją na forum.
Tematy prac i forma prezentacji będzie szczegółowo omówiona na lekcji.
21. Oceny semestralne wystawiane są według szkolnego systemu oceniania. Przy wystawianiu ocen
semestralnych, końcoworocznych i końcowych posiłkuję się średnią ocen cząstkowych. Średnia
nie jest jedynym, wiążącym mnie kryterium wystawiania oceny. Mogę wystawić ocenę inną niż
wynika ze średniej, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności. Swoją uargumentowaną decyzję przedstawię uczniowi.
22. Ocenę celującą można otrzymać jeśli średnia z przedmiotu wynosi powyżej 5,7 oraz:
a. praca semestralna zostanie oceniona na sześć
b. uczeń przeczyta i zaprezentuje w formie pisemnej( recenzja, esej, artykuł problemowy, rozprawka)
pięć lektur wykraczających poza podstawę programową
c. nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem może modyfikować te wymagania
23. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, któremu ze średniej wypada przynajmniej 4,76 i
przeczyta i zaprezentuje w formie pisemnej przynajmniej trzy lektury spoza podstawy programowej.
24. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który w trakcie semestru nie wykaże się znajomością
wszystkich lektur omawianych na lekcjach przynajmniej na poziomie dopuszczającym i / lub nie
wykona pracy semestralnej, oraz nie zaliczy jakiejkolwiek pracy klasowej.
25. Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który osiągnie średnią 2.

26. Jeśli uczeń nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela, może wystąpić o egzamin z całego
roku według zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego.

