
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO  

w klasach 4-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą  

 

I. Zasady obowiązujące nauczyciela i ucznia.  
1. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.  

2. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres 

sprawdzanych umiejętności i wiedzy.  

3. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, dyktandzie, sprawdzianie i teście musi to zaliczyć w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli tego nie zrobi, otrzyma ocenę niedostateczną.   

4. Każde dyktando, napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą, można poprawić. Poprawa 

jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni. Uczeń poprawia je tylko raz i brana jest pod uwagę 

ocena z pracy poprawionej.  

5. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń w ciągu następnego tygodnia  

powinien uzupełnić wszystkie zaległości.  

6. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru nieprzygotowania się do lekcji (brak 

zeszytu, zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

nieprzygotowanie do odpowiedzi). Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje 

za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.  

7. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.  

 8. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” (praca samodzielna na lekcji, częste zgłaszanie 

się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach, wykonywanie 

dodatkowych zadań na lekcji). Za 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

9. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia  

10. Nie można poprawiać ocen za krótkie sprawdziany i kartkówki.  

11. Uczeń ma obowiązek odrabiania wymaganych przez nauczyciela zadań domowych i innych prac 

pisemnych- samodzielnie, niedopuszczalne jest przepisywanie z Internetu. Takie praktyki skutkują 

oceną niedostateczną, bez prawa poprawy.  

12. W przypadku nauczania zdalnego, uczeń ma obowiązek pracy on-line oraz przesyłania 

wymaganych przez nauczyciela prac w formie elektronicznej.  

 13. Czytanie lektur jest obowiązkowe.  

II. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia i częstotliwość ich stosowania  

FORMA AKTYWNOŚCI  CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE  

Prace klasowe, testy  Min. 3-5  

Sprawdziany (kartkówki) np. ortograficzne, 

gramatyczne  

5-8  

Odpowiedzi ustne  Kl. 4-6-min.1-2, a kl. 7 i 8- min. 3  

Prace domowe  Min.6-8  

Aktywność na lekcji: - praca samodzielna - 

praca w grupie  

Na bieżąco  

Przygotowanie do lekcji  Na bieżąco  

Recytacje  1-2  

Czytanie głośne  

Czytanie ze zrozumieniem  

Min.2-3  

Min. 2  

 Praca zdalna  Według wskazanych przez nauczyciela 

zasad.  

Zespół nauczycieli języka polskiego:  

Dorota Stanicka-Wojciechowska, Alina Klimaszewska, Monika Makara, Joanna Rój, 

Magdalena Owsiańska 


