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PZO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW  

KLAS IV –  VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU 

 

Nauczanie języka polskiego w Szkole Podstawowej  w klasach IV-VIII odbywa się według programu 

wydawnictwa Nowa Era - ,,Nowe Słowa na Start” 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia. 

3. Sprawdziany (kontrolne) są obowiązkowe – (przez sprawdzian rozumie się pracę pisemną obejmującą 
treści programowe z co najmniej 1 działu – czas pisania ponad 30 minut). 

4. Sprawdziany są zapowiadane, z tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych 
umiejętności i wiedzy. Krótkie sprawdziany, kartkówki z ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane. 
Przez kartkówkę rozumie się pracę pisemną do maksymalnie 3 ostatnich tematów lub do 
wyznaczonych wcześniej zagadnień tematycznych – czas pisania do 20 minut. 

5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem po 
powrocie ucznia do szkoły. Termin sprawdzianu dla takiego ucznia nie może przekroczyć 2 tygodni od 
powrotu ucznia do szkoły. 

6. Uczeń może poprawić uzyskaną ocenę z pisemnej pracy kontrolnej w ciągu dwóch tygodni, w terminie 
ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika lekcyjnego i 
jest brana pod uwagę przy obliczeniu średniej ważonej zamiast oceny wcześniejszej. 

7. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 

8. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych, 
pracach domowych lub wypracowaniach. W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin 
uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem, nie może on jednak przekroczyć 2 tygodni. 

9. Uczeń musi posiadać własnoręcznie prowadzony zeszyt z wszystkimi zadaniami i lekcjami, podręcznik, 
uzupełnione ćwiczenia, jeżeli są wymagane w danej klasie. 

10. Uczeń może otrzymać „plus” za: 
- aktywność na lekcji, 
- dodatkowe pomoce wykorzystane na lekcji, 
- prace domowe o małym stopniu trudności, 
- pracę indywidualną lub grupową. 

Uczeń może otrzymać „minus” za: 
- brak pracy domowej, 
- brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innej pomocy wskazanej przez nauczyciela, 
- brak pracy lub zaangażowania na lekcji. 
Za trzy „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy „minusy” ocenę niedostateczną. 

11. Aktywność uczniów na lekcji oraz prace domowe uczniów mogą być oceniane stopniem. 
 
12. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, za 

wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, kartkówek. Uczeń zgłasza 
nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Jeżeli uczeń zgłasza nieprzygotowanie już po rozpoczęciu 
lekcji, np. w trakcie sprawdzania zadań domowych lub w trakcie pytania nauczyciel nie bierze takiego 
zgłoszenia pod uwagę, a uczeń nieprzygotowany do zajęć otrzymuje ocenę niedostateczną. 
Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 
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pomocy potrzebnych do lekcji (tzn. nie ma zeszytu lub książki). Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z 
aktywności na lekcji. 

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

14. Ocena za pierwsze półrocze i roczna jest tzw. ważoną średnią ocen, nie jest średnią ocen 
cząstkowych. 

15. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co 
najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen ze sprawdzianów jest równa ocenie, o którą się ubiega 
lub od niej wyższa. Pozostałe warunki określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania &99 ust. 3 pkt  1-5 

WYSTAWIANIE OCEN BIEŻĄCYCH WEDŁUG WAGI 
a) kategoria I (waga 4 - 5): 

 wypowiedzi pisemne ( sprawdziany, testy, prace klasowe), 

 zadania wieloczynnościowe o dużym stopniu trudności. 
 

b) kategoria II (waga 3- 4): 

 prace długoterminowe, 

 kartkówki, 

 obszerne zadania domowe, 

 dyktanda,  

 zadania wieloczynnościowe, 

 odpowiedzi ustne, 

 wypowiedzi pisemne, 

 udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, przedstawieniu, akademii szkolnej, 

 prace domowe o wyższym stopniu trudności, 

 różnorodne dzieła twórcze. 

kategoria III (waga 2): 

 krótka odpowiedź ustna, 

 krótka odpowiedź pisemna, 

 prace domowe o niższym  stopniu trudności, 

 praca w grupie,  

 recytacja prozy i poezji,  

 technika czytania, rozumienie tekstu, 

 sposób prowadzenia zeszytu – estetyka i samodzielność, 

 praca w grupie, 

 wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, 

 aktywność na lekcji, 
 

c) kategoria IV (waga 1): 

 ćwiczeniowe zadania domowe, 

 małe formy aktywności, 

 gotowość do pracy, 

 systematyczność pracy i zaangażowanie. 

Ocenę śródroczną nauczyciel wystawia na podstawie ocen bieżących z uwzględnieniem wag 
poszczególnych ocen, a ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych drugiego semestru z 
uwzględnieniem wag poszczególnych ocen. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej (lub 
niepublicznej) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej (lub niepublicznej) poradni 
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
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OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU 

 prace klasowe,  

 odpowiedzi ustne,  

 aktywność na lekcji, udział w dyskusji, 

 prace domowe,  

 prace długoterminowe,  

 wypowiedzi pisemne 

 zadania wieloczynnościowe, 

 kartkówki, 

 testy,  

 sprawdziany,  

 dyktanda,  

 recytacja prozy i poezji,  

 technika czytania i rozumienie tekstu, 

 sposób prowadzenia zeszytu – estetyka i samodzielność, 

 praca w grupie, 

 wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, 

 udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, przedstawieniu, akademii szkolnej, 

 różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia, 

 systematyczność pracy i zaangażowanie. 
  
Największą wartość z punktu widzenia badania osiągnięć uczniów mają samodzielne zadania 

wieloczynnościowe, np. wypracowania. Wymagają one oceniania wielokryterialnego w zakresie treści 
(analiza i interpretacja, argumentowanie, spójność i logika wywodu), segmentacji tekstu (trójdzielna 
kompozycja, akapity), stylu, języka, ortografii i interpunkcji.  

 
POWIADAMIANIE RODZICÓW O OCENACH ICH DZIECI 
Powiadamianie rodziców odbywa się poprzez wpisywanie bieżących ocen do dziennika 

elektronicznego, do zeszytu przedmiotowego i umożliwienie im wglądu do prac pisemnych swojego dziecka. 
Każdy rodzic ma prawo rozmowy z nauczycielem w czasie do tego wyznaczonym - na zebraniach, na tzw. 
,,dniach otwartych” oraz na przerwach po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem (lecz nie w czasie 
dyżurów nauczyciela na korytarzach). 

Przy ocenianiu kontrolnych prac pisemnych obowiązuje przeliczanie punktów na procenty, a te na 
ocenę szkolną: 

100% - 91% - bardzo dobry 
90% - 76% - dobry 
75% - 51% - dostateczny 
50% - 31% - dopuszczający 
0% - 30% - niedostateczny 
 
Dla uczniów z dysfunkcjami nauczyciel może dostosować sprawdziany bądź ocenianie według 

następujących progów: 
 
100% - 75% - bardzo dobry 
74% - 51% - dobry 
50% - 26% - dostateczny 
25% - 17% - dopuszczający 
16 - 0% - niedostateczny 
 

Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, nie sprawdzania zawartości 
merytorycznej. 
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KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH 

kryteria celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 

TREŚĆ 

 

-temat wyczerpany i wzbogacony o 

własne przemyślenia 

- temat prawie 

wyczerpany, 

- małe 

odstępstwa od 

tematu 

- częściowa 

zgodność z 

tematem 

- nawiązania do 

tematu 

- praca nie na 

temat 

- trafny dobór 

materiału, 

wykroczenie poza 

kanon lektur, 

- brak błędów 

rzeczowych 

- trafny dobór 

materiału, 

uwzględnienie 

podstawowego 

kanonu lektur, 

- brak błędów 

rzeczowych 

- dobór 

materiału 

trafny, ale 

zawężony, 

- w zasadzie 

brak błędów 

rzeczowych 

- dobór materiału 

dość ubogi, 

- nieliczne błędy 

rzeczowe 

- materiał ubogi 

lub bardzo 

ograniczony, 

- błędy rzeczowe 

- nieprawidłowy 

dobór materiału, 

- liczne błędy 

rzeczowe 

- interpretacja utworów pogłębiona, 

samodzielna, wnikliwa, szeroka, 

- sądy dojrzałe, 

- samodzielne oceny, 

- odczytanie metaforyczne 

interpretacja 

samodzielna, 

poprawna, z 

próbą 

formułowania 

ocen i sądów 

interpretacja bez 

próby 

formułowania 

samodzielnych 

ocen, sądów, ale 

poprawna 

 interpretacja 

typowo 

odtwórcza , 

powierzchowna, 

bez 

wnioskowania 

interpretacja 

utworów 

niezgodna z 

tematem 

FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

świadomie 

wybrana forma, 

oryginalne 

rozwiązania 

konsekwentna 

realizacja 

określonej 

formy 

konsekwentna 

realizacja 

określonej 

formy z małymi 

uchybieniami 

- realizacja 

określonej formy 

bez głębszej jej 

świadomości 

- elementy formy - brak 

świadomości 

formy 

- kompozycja 

uporządkowana, 

logiczna, 

-literackość 

wypowiedzi, 

oryginalność 

- wypowiedź 

kompozycyjnie 

spójna, 

przejrzysta, z 

elementami 

oryginalności 

- wypowiedź 

spójna, 

logiczna, 

poprawna, ale 

pozbawiona 

oryginalności 

- kompozycja lekko 

zakłócona, lekko 

zachwiane 

proporcje, ale 

całość wypowiedzi 

logiczna 

- wyraźnie 

zakłócona 

kompozycja ( np. 

zbyt długi wstęp) 

-brak spójności i 

logiczności 

- brak spójności i 

logiczności 

- styl 
podkreślający 
indywidualność 
piszącego, 
obrazowy, 
- składnia 
urozmaicona, 
- bogactwo języka 

- styl 
urozmaicony, 
bogaty, barwny, 
- bogactwo 
języka 

- styl poprawny, 
zróżnicowany, 
- składnia 
poprawna 

- małe 
zróżnicowanie 
stylistyczne, 
- słownictwo 
niezbyt bogate, 
- nieporadność 
składniowa, nie 
utrudniająca 
zrozumienia 

- ubogie, ale 
poprawne 
słownictwo, 
- błędy 
składniowe nie 
wykluczające 
zrozumienia 
tekstu 

- ubogie 
słownictwo, 
- liczne 
powtórzenia, 
- błędy 
składniowe  
wykluczają 
zrozumienie 
tekstu 

UKŁAD 

GRAFICZNY 

 

- praca wzorowa pod względem 
układu graficznego, 
- praca estetyczna, 
- pismo czytelne, kształtne 

- układ graficzny 
poprawny 

- układ graficzny z 
błędami ( np. 
akapitowanie) 

- poważne błędy 
w układzie 
graficznym 
(akapity, 
margines) 

- brak 
świadomości 
sensu układu 
graficznego 

- język i ortografia bezbłędne 
ewentualnie dopuszczamy: 

 1 błąd językowy 

 1 błąd ortograficzny 

 1 błąd interpunkcyjny na 
stronę 

- pojedyncze 
błędy językowe 
(np. 1 na 
stronie), 
ortograficzne 
(np. 1 na 
stronie) 

- nieliczne błędy 
językowe 
(2-3 na stronie), 
- błędy 
ortograficzne 
(2-3 na stronie), 
- kilka błędów 
interpunkcyjnych 

- sporo błędów 
językowych 
(4-5 na stronie), 
- liczne błędy 
ortograficzne 
(4-5 na stronie), 
- liczne błędy int. 

- wiele błędów 
językowych 
utrudniających 
zrozumienie 
tekstu, 
- liczne błędy 
ortograficzne-  
liczne błędy int. 
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Kryteria oceny dyktand 

Przyjmuje się następujące zasady oceniania dyktand dla klas IV- VIII: 
0 bł. ort, 0 bł. interpunkcyjnych – ocena celująca 
0 bł. ort, 2 bł. interpunkcyjnych – ocena bardzo dobra 
1 bł. ort, 3 bł. interpunkcyjnych – ocena dobra 
2 bł. ort, 3 bł. interpunkcyjnych – ocena dostateczna 
3 bł. ort, 3 bł. interpunkcyjnych – ocena dopuszczająca 
4 bł. ort, 3 bł. interpunkcyjnych – ocena niedostateczna 

 

Kryteria oceny odpowiedzi ustnej 

- znajomość zagadnienia’ 
- samodzielność wypowiedzi’ 
- kultura języka’ 
- precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 
 
Ocena pracy grupowej 
 
Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 
Ocenie podlegają następujące umiejętności: 
- planowanie i organizacja pracy grupowej, 
- efektywne współdziałanie, 
- wywiązywanie się z powierzonych ról’ 
- rozwiązywanie problemów w sposób  twórczy. 
 
Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe poprawiane są i oddawane uczniom w ciągu dwóch 

tygodni.  Sprawdzone prace pisemne   są omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu. 
Ocenione sprawdziany i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku 

szkolnego. 
 
 

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS IV –  VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU 

OCENA CELUJĄCA  

Uczeń: 

 opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować 
i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy 
programowej,  

 posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, 
jak i w piśmie,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,  

 z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem 
kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, 

 odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

 wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe, 

 współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera, 

 wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 
tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 
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OCENA BARDZO DOBRA  

Uczeń: 

 opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, 

 samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, 

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samo-
dzielnie, podejmuje próby interpretacji,  

 posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,  

 aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,  

 bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim, 

 tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod 
względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, 

 aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe. 

OCENA DOBRA 

Uczeń: 

 w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą 
nauczyciela – trudne,  

 czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich 
informacje,  

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych 
i stylistycznych, 

 bierze czynny udział w lekcji, 

 wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe. 
 

OCENA DOSTATECZNA 

Uczeń: 

 częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy 
pomocy nauczyciela, 

 odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów 
w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; 
wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, 

 wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana, 

 niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,  

 rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

 wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy. 

            OCENA DOPUSZCZAJĄCA  

Uczeń: 

 opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 

 czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji, 

 ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,  

 nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,  

 w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma 
ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań, 



 

7 
 

 nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 
nauczyciela, 

 pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,  

 często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby. 
 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Uczeń: 

 nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy 
i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej, 

 ma kłopoty z techniką czytania, 

 nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu 
wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela, 

 wykazuje się niechęcią do nauki, 

 zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

 nie angażuje się w pracę grupy. 

 

Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciel informuje ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych        
i odnotowuje ten fakt w Dzienniku Elektronicznym. 

Miesiąc przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 
informuje ucznia oraz rodziców o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI  

W NAUCE 

 

Uczniowie objęci dostosowaniem wymagań uczestniczą w lekcjach języka polskiego w ten sam sposób, 

co pozostała część klasy. Dotyczą ich wszystkie wymagania i kryteria ocen oraz formy pracy i sposoby 

sprawdzania osiągnięć określone wymaganiami i kryteriami ocen dla poszczególnych klas. W niektórych 

przypadkach (niżej wymienionych) uczeń z trudnościami w nauce będzie traktowany inaczej ze względu na 

charakter i specyfikę napotkanych trudności. Uczeń uczestniczy we wszystkich lekcjach języka polskiego, w razie 

nieobecności nadrabia zaległości, np. w ramach konsultacji przedmiotowych, na których nauczyciel 

szczegółowo wyjaśnia mu, co było przedmiotem lekcji, w której nie uczestniczył. W razie niepowodzeń 

związanych ze sprawdzaniem wiedzy może starać się o poprawę tego stopnia  w ramach konsultacji.  Podczas 

pracy na lekcji, jeżeli jest to konieczne, może korzystać z dodatkowych objaśnień  i wskazówek nauczyciela; 

prace pisemne i wypowiedzi ustne mogą powstawać przy pomocy nauczyciela. Uczeń zna treść lektur ujętych  

w podstawie programowej, a omawianych na lekcji, przynajmniej fragmentarycznie, orientuje się                         

w podstawowych problemach utworu. Zna większość zasad ortograficznych; jeżeli popełnia błędy,  stara się je 

korygować, również  przy pomocy nauczyciela. Rozróżnia rodzaje wypowiedzi pisemnej; potrafi używać 

podstawowych nazw: opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, notatka, rozprawka; pozostałe przy 

pomocy nauczyciela. Stara się posługiwać poprawną odmianą polszczyzny; zna podstawowe zasady gramatyki 

języka polskiego; nie zawsze dostrzega związki nimi i zasadność stosowania. Uczeń może korzystać                        

z wydłużonego czasu pracy na lekcji. Uczeń potrafi poprawnie czytać, dąży do zrozumienia tekstu.  

Systematycznie prowadzi zeszyt, dba o jego estetykę. Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej mają 

możliwość wydłużenia terminu pamięciowego opanowania wiersza lub fragmentu prozy; fragment ten może 

również ulec skróceniu (wg uznania nauczyciela). Sprawdziany i kartkówki są oceniane wg odrębnej, 

dostosowanej punktacji. Największe znaczenie     dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, 

jego starania  i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i sumienność. 
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Ocenianie podczas zdalnej nauki: 

Uczniowie podczas nauczania zdalnego są oceniani według tych samych kryteriów i zasad.  

Wymiana informacji oraz ocenianie będzie odbywać się przez dziennik elektroniczny, e-mail, 

komunikator Messenger. 

W przypadku nauczania zdalnego terminowość sprawdzania i oddawania prac uczniów może ulec 
zmianie. 

 

 

 

 

                                        nauczyciele języka polskiego uczący w klasach IV- VIII 

 w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów humanistycznych 

 
 
 
 
 
 
 


