
ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Oceny z testów i sprawdzianów są wystawiane wg następującej skali: 

 

punkty - % ocena 

do 33% - ndst 

34% - 49% - dop 

50% - 69% - dst (-dst,dst,+dst) 

70% - 89% - db (-db,db,+db) 

90% - 95% - bdb (-bdb,bdb) 

 

Dyktanda: 

Kl. IV: kl. VII 

błędy ocena błędy ocena 

0 - 1 Bdb 0 Bdb 

2 - 3 Db 1 - 2 Db 

4 - 5 Dst 3 - 4 Dst 

6 - 7 Dop 5 - 6 Dop 

8 i więcej Ndst 7 i więcej Ndst 

3 bł. interpunkcyjne = 1bł ortogr. 3 bł. interpunkcyjne = 1bł ortogr 

 

1. Jeśli uczeń opuści zapowiedzianą pracę pisemną (zadanie klasowe, sprawdzian, test) 

z przyczyn losowych, powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, 

w czasie uzgodnionym z nauczycielem. 

2. Uczeń może poprawić 1 raz ocenę (z wyjątkiem bdb) z pracy pisemnej w ciągu dwóch 

tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac, przy czym poprawa może odbyć się poza 

lekcjami w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocenę ndst, według potrzeb. 

3. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie (sprawdzają systematyczność pracy 

ucznia). 

4. Prace pisemne ucznia zostają opatrzone komentarzem wskazującym zalety i wady pracy. 

5. Ocena z odpowiedzi ustnej ucznia oraz z innej formy pracy uczniowskiej jest uzasadniana 

poprzez wskazanie mocnych i słabych stron. 

6. Uczeń ma prawo raz w ciągu okresu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, w tym brak 

krótkiego zadania domowego bez podania przyczyny. Nie dotyczy to jednak lekcji, na 

której ma się odbyć zapowiedziana forma sprawdzenia wiadomości. 

7. W przypadku gdy uczeń nie wykona pracy, na której przygotowanie miał przynajmniej 

tydzień, otrzymuje ocenę niedostateczną (dłuższe prace pisemne, recytacje, prace 

projektowe, opracowanie lektur uzupełniających). 

8. Nie ocenia się ucznia (jego prac pisemnych, odpowiedzi ustnych, zadań domowych) do 

trzech dni po usprawiedliwionej (minimum tydzień) nieobecności. 

9. Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian w celu zapoznania rodzica z oceną. Obowiązkiem 

ucznia jest zwrócenie podpisanej prze rodzica pracy nauczycielowi. 

10. Zeszyt ucznia sprawdzany jest (kl.IV) pod kątem kompletności notatek, ich poprawności 

merytorycznej, estetyki oraz poprawności ortograficznej raz w semestrze. Zeszyt podlega 

ocenie. 

11. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 50 % lekcji, może nie być 

klasyfikowany. 

12. Ocenę śródroczną i roczną nauczyciel wystawia z minimum 10 ocen cząstkowych. 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

14. W przypadku notorycznego nieodrabiania zadań domowych nauczyciel informuje 

rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 


