
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

na czas nauki stacjonarnej i zdalnej 

Poszczególnym ocenom cząstkowym z danego przedmiotu nadaje się odpowiednią „wagę”. 

Rodzaj oceny cząstkowej ( wersje- 

stacjonarna i zdalna) 

 

1. PRACA DODATKOWA: 

a) stacjonarna:  

• aktywność na lekcji, test dodatkowy, 

praca domowa, ćwiczenia, praca w 

zespołach, zadania dla chętnych, karta 

pracy. 

b) zdalna: 

• aktywność na lekcji, praca domowa, 

zadania dla chętnych, ćwiczenia, karta 

pracy. 
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2. WIADOMOŚCI: 

a) stacjonarna: 

• odpowiedzi, kartkówka, ortografia. 

b) zdalna: 

• odpowiedzi ustne z wykorzystaniem 

platformy do komunikacji online, 

kartkówka, ortografia, quizy online. 

3. RECYTACJA ( stacjonarna) 

4. PROJEKT 

a) stacjonarna: 

• prezentacja multimedialna może być 

tylko formą stacjonarną, 

• zdalna. 

5. CZYTANIE ZE ZROZUMIEIENM: 

a) stacjonarna, 

b) zdalna. 
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6. PRACA LITERACKA: 

a) stacjonarna: 

• pisanie na lekcji, 

b) zdalna: 

• prace niesamodzielne będą oceniane 

na ocenę niedostateczną- nie mogą być 

kserokopią ani tekstem przepisanym z 

Internetu. 

7. LEKTURA: 

a)stacjonarna: 

• sprawdzian ze znajomości treści przed 

omówieniem lektury i po jej realizacji- 

zgodnie z wyborem nauczyciela, 

b) zdalna: 

• sprawdzian lub inne formy wybrane 

przez nauczyciela. 
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8. TEST SPRAWDZAJĄCY OPANOWANIE 

TREŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ: 

a) stacjonarna, 

b) zdalna. 

9. GRAMATYKA: 

a) stacjonarna: 

• test z nauki o języku, 

b) zdalna: 

• testy online, 

 

 

 

10. KONKURSY: 

a) stacjonarna, 

b) zdalna. 

Zasady: 

• udział w etapie rejonowym konkursu 

przedmiotowego i laureat konkursów 

szkolnych (związanych z j. polskim)) 

organizowanych przez nauczycieli 

przedmiotu, 

 

 

• finalista konkursu organizowanego 

przez nauczycieli przedmiotu i laureat 

konkursu organizowanego. przez 

bibliotekę, 

 

 

• Laureat (etap wojewódzki) olimpiad i 

konkursów związanych z przedmiotem 

 

 

•  finalista i laureat olimpiady 

 przedmiotowej 

 

 

 

 

 

 

 

                Ocena cząstkowa  

                    celująca *3 

  

             Ocena cząstkowa  

                  celująca*1 

 

 

             Ocena podniesiona  

         o jeden od średniej ważonej  

 

 

 

 

        Ocena celująca na koniec roku  

        bez względu na średnią ważoną 

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW I ŚREDNICH WAŻONYCH NA OCENY ZNAJDUJA 

SIĘ W STATUCIE SZKOŁY. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SZCZEGÓLOWE ZASADY OCENIANIA 

 NA JĘZYKU POLSKIM ( NAUCZANIE STACJONARNE/ ZDALNE) 

UCZEŃ: 

1.  Może poprawić w ciągu półrocza dwie oceny ze wskazanych form. 

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności,  ma obowiązek napisać 

kartkówkę, sprawdzian lub pracę klasową w ciągu dwóch tygodni, licząc 

od dnia powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu nauczyciel ma prawo 

wstawić oceną niedostateczną z danej formy/ ma prawo do poprawy 

dwóch ocen bieżących. Może zwrócić się z prośbą do nauczyciela 

przedmiotu i ustalić termin poprawy oceny. 

3. Zostaje odpytany z lekcji, którą opuścił bez zgody nauczyciela/odsyła 

nauczycielowi zdjęcie notatek z lekcji , na której nie był obecny.  

4. Dobrowolnie wykonuje nieobowiązkowe zadania domowe, które 

premiowane są dodatkową oceną o wadze jeden. Nauczyciel zastrzega 

sobie prawo do sprawdzenia wybranych prac. Systematyczne 

niewykonywanie zadań przez ucznia skutkuje poinformowaniem rodzica  

 (n. stacjonarne i zdalne). 

5. W razie uchylania się od czynności domowych nauczyciel ma prawo do 

wystawienia oceny niedostatecznej (n. stacjonarne i zdalne). 

6. Ma obowiązek przekazać/ przesłać w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodne z wcześniej 

przyjętymi kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną o stopień niższą (n. stacjonarne i zdalne). 

7. Czyta w domu lektury obowiązkowe i przygotowuje na ich podstawie 

treści wskazane przez nauczyciela (n. stacjonarne i zdalne). 

8. W domu uczy się na pamięć ( z recytacją) tekstów wskazanych przez 

nauczyciela 

 (n. stacjonarne). 

9. Wykonuje inne czynności wynikające z lekcji (n. stacjonarne i zdalne). 

 
 


