
PRZEDMIOTOWE ZASADY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
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Przedmiotowe Zasady Ocenia są zgodne z Wewn

ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i

Zasadach Oceniania. 

 

 

 

Na pierwszych zajęciach nauczyciel przedmiotu zapoznaje uc

WZO i PZO. Nauczyciel może tak

szczegółowe, np. dostosowane do programu czy innowacji realizowanej w klasie

w sprzeczności z zapisami WZO i PZ

w formie drukowanej rozdaje uczniom. Uczniowie s

w zeszycie przedmiotowym i do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów. 

 

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiej
 
Wszystkie formy sprawdzające wiedz

klasowej, sprawdzianu, testu itd. 

wyrecytować utwór w ciągu dwóch 

 

Uczniowie znają zakres materi

sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z 

możliwości jej poprawy. 

 

Oddawanie do sprawdzenia wypracowa

z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej bez mo

 

Prace domowe, wypracowania 

odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin. W prz

terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczn

 

Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materia

jego konsultacji. 

 

Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej nieobecno

7 dni (w zależności od długości absencji

 

 

Formy 

prace klasowe(kształcenie literackie, nauka o 

języku)  

testy, diagnozy 

prace klasowe (z wiedzy merytorycznej, 

kompetencji czytelniczych)  

kartkówki 

dyktanda ortograficzne i interpunkcyjne

odpowiedzi ustne  

zadania wykonywane w zeszycie, wypowiedzi 

pisemne na lekcji  

prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki 
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 zgodne z Wewnętrznymi Zasadami Oceniania i są ich integraln

ogólne oceniania jak i zasady planowania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek znajduj

ciach nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z odpowiednimi zapisami 

e także wprowadzić własne wymagania przedmiotowe (bardziej 

owane do programu czy innowacji realizowanej w klasie

ci z zapisami WZO i PZO. Wymagania, o których mowa nauczyciel 

formie drukowanej rozdaje uczniom. Uczniowie są zobowiązani do umieszczenia tych wymaga

cie przedmiotowym i do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów. 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia wraz z wagami ocen

ce wiedzę ucznia są obowiązkowe. Jeżeli uczeń 
klasowej, sprawdzianu, testu itd. był nieobecny na lekcji, jest zobowiązany na

gu dwóch tygodni, licząc od dnia pierwszego wyznaczonego terminu.

 zakres materiału przewidzianego do kontroli. Spisywanie (

sprawdzianach, testach jest jednoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej bez 

Oddawanie do sprawdzenia wypracowań domowych spisanych z innych źródeł 

zez ucznia oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy

 powinny być wykonywane w terminie. Ich brak nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku i wyznacza nowy termin. W przypadku ponownego niedotrzymania 

niedostateczną.  

ci w opanowaniu materiału może skorzystać z pomocy

szej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Okres ten trwa od 3 do 

ci absencjii rodzaju zadania). 

Wagi

(kształcenie literackie, nauka o od 7 do 

od 6 do 

(z wiedzy merytorycznej, od 6 do 8

od 3 do 5

ortograficzne i interpunkcyjne od 3 do 

od 4 do 

zadania wykonywane w zeszycie, wypowiedzi od 2 do 

prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki  od 3 do 
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integralną częścią. Zasady 

znajdują się w Wewnętrznych 

zniów z odpowiednimi zapisami 

przedmiotowe (bardziej 

owane do programu czy innowacji realizowanej w klasie), które nie stoją 
nauczyciel dyktuje lub 

zani do umieszczenia tych wymagań 
cie przedmiotowym i do zapoznania z nimi rodziców/prawnych opiekunów.  

ci ucznia wraz z wagami ocen 

w czasie pisania pracy 

napisać daną pracę lub 

c od dnia pierwszego wyznaczonego terminu. 

Spisywanie (ściąganie) na 

otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej bez 

ródeł jest jednoznaczne 

ci jej poprawy. 

terminie. Ich brak nauczyciel 

ypadku ponownego niedotrzymania 

 z pomocy nauczyciela w czasie 

Okres ten trwa od 3 do 

Wagi 

10 

do 8 

od 6 do 8 

do 5 

do 4 

do 8 

do 5 

do 7 
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udział w konkursie klasowym, szkolnym, 

międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii 

szkolnej  

wysoki wynik w konkursach językowych (laureat) 

różnorodne działania twórcze, w których ucze

prezentuje swoje pasje i wykorzystuje 

uzdolnienia, np. tworzenie poezji, prozy. 

Recytacjaprozy i poezji 

Zadanie domowe w formie wypracowania

 

Zadania domowe 

Praca na lekcji (indywidualna, grupowa)

Aktywność na lekcjach 

(Dopuszczalne są również inne kryteria. Np. 

ocena aktywności na koniec semestru.)

Prowadzenie zeszytu (poprawność
merytoryczna wykonanych ćwicze

staranność) 
Prowadzenie zeszytu ćwiczeń (poprawno

merytoryczna wykonanych ćwicze

staranność) 
Ciche czytanie ze zrozumieniem 

Technika głośnego czytania 

 

 
Powyższy zakres wagowy obowi

nauczyciel sam decyduje o wadze konkretnej oceny (

może być zależna od stopnia trudno

nieuwzględnionych w PZO nauczyciel ucz

 

 

2. Zasady oceniania prac klasowych i sprawdzianów
 

 

Liczba zdobytych punktów w procentach 
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udział w konkursie klasowym, szkolnym, 

dzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii 
od 3 do 

zykowych (laureat)  od 6 do 

norodne działania twórcze, w których uczeń 
prezentuje swoje pasje i wykorzystuje 

uzdolnienia, np. tworzenie poezji, prozy.  

od 3 do 

od 3 do 

Zadanie domowe w formie wypracowania od 3 do 

od 2 do 

(indywidualna, grupowa) od 2 do 

 inne kryteria. Np. 

ci na koniec semestru.) 

                               od 3 do 4

 

(10) 

ść 
wiczeń oraz 

2 

poprawność 
wiczeń oraz 

2 

 3 

2 

szy zakres wagowy obowiązuje wszystkich uczących języka polskiego

duje o wadze konkretnej oceny (w wyżej przewidzianych ramach) 

od stopnia trudności zadania lub poziomu klasy. Dla kateg

O nauczyciel uczący sam ustala wagę, o której informuje uczniów.

Zasady oceniania prac klasowych i sprawdzianów 

Liczba zdobytych punktów w procentach  ocena 

100% celujący 

95%  - 99% bardzo dobry +

90%- 94% bardzo dobry

86% - 89% bardzo dobry 

80% - 85% dobry + 

75% - 79% dobry 

70% - 74% dobry - 

65% - 69% dostateczny 

55% - 64% dostateczny 

50% - 54% dostateczny 

45%  - 49% dopuszczający +

                                                                                                        Reach for the STARS 

do 5 

10 

do 5 

do 5 

do 4 

do 4 

do 4 

od 3 do 4 

 

zyka polskiego, przy czym każdy 

ej przewidzianych ramach) – waga ta 

ci zadania lub poziomu klasy. Dla kategorii ocen 

której informuje uczniów. 

bardzo dobry + 

bardzo dobry 

bardzo dobry - 

 + 

 

 - 

cy + 
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Nie wszystkie prace kontrolne są oceniane w tej skali, cz

oceniana w skali bardzo dobry – 

Nie wszystkie prace są punktowane, za cz

w formie pisemnej lub ustnej.  

 

3. Zasady oceniania dyktand
 

Liczba bł

Klasa V - VI

0-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9 i więcej

3 błędy interpunkcyjne = 1 bł

 

4. Zasady oceniania prac pisemnych
 
Kryteria brane pod uwagę to: r

literackie i kulturowe, kompozycja tekstu,

 

Prace o charakterze egzaminacyjnym oceniane s

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty 

zawiera wszystkie elementy okre

poleceniu.  

2. Elementy twórcze: 5 punktów

fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, charakterystyki bohaterów, okre

miejsca akcji, zwrot akcji, puenta; twórcze wykorzystanie tre

3. Kompetencje literackie i kultu

obowiązkowej; poprawność rzeczowa. 

4. Kompozycja tekstu: 2 pkt 

podzielona na funkcjonalne, graficznie wyodr

5. Styl: 2 pkt – odpowiedni do tre

6. Język: 4 pkt – szeroki zakres 

umożliwiających pełną i swobodn

7. Ortografia: 2 pkt – praca bez bł

8. Interpunkcja: 1 pkt – praca bez bł
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35% - 44% dopuszczający

30%  - 34% dopuszczający 

0%    -29% niedostateczny

ą oceniane w tej skali, część sprawdzianów i kartkówek jest 

niedostateczny.  

 punktowane, za część prac nauczyciel wystawia ocenę

3. Zasady oceniania dyktand 

Liczba błędów Ocena 

VI Klasa VIII  

0-1 bardzo dobry

2-3 dobry 

4-5 dostateczny 

6-7 dopuszczający

cej 8 i więcej niedostateczny

dy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny 

Zasady oceniania prac pisemnych 

 to: realizacja tematu wypowiedzi, elementy twórcze, 

ompozycja tekstu, styl, język, ortografia, interpunkcja

Prace o charakterze egzaminacyjnym oceniane są zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Realizacja tematu wypowiedzi: 2 punkty – wypowiedź zgodna z formą wskazan

zawiera wszystkie elementy określone w poleceniu; w całości dotyczy problemu wskazanego w 

2. Elementy twórcze: 5 punktów – funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarze

fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, charakterystyki bohaterów, okre

miejsca akcji, zwrot akcji, puenta; twórcze wykorzystanie treści. 

3. Kompetencje literackie i kulturowe: 2 punkty – funkcjonalne wykorzystanie znajomo

 rzeczowa.  

– zgodna z formą wypowiedzi, wypowied

podzielona na funkcjonalne, graficznie wyodrębnione akapity.  

odpowiedni do treści i formy wypowiedzi, jednolity.  

szeroki zakres środków językowych (zróżnicowana składnia, leksyka) 

 i swobodną realizację tematu.  

praca bez błędów ortograficznych.  

praca bez błędów interpunkcyjnych. 
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cy 

cy - 

niedostateczny 

 sprawdzianów i kartkówek jest 

ę i uzasadnia ją 

 

bardzo dobry 

 

cy 

niedostateczny 

lementy twórcze, kompetencje 

. 

szymi kryteriami: 

 wskazaną w poleceniu; 

ci dotyczy problemu wskazanego w 

funkcjonalna narracja; logiczny układ zdarzeń; urozmaicona 

fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie: opisu, charakterystyki bohaterów, określenie czasu i 

funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury 

 wypowiedzi, wypowiedź spójna i logiczna 

nicowana składnia, leksyka) 
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W przypadku prac o innym charakterze brane s

 

 

Wypracowania domowe muszą

wyznaczony jest margines, zapisane imi

przyjęcia pracy nieestetycznej i nakaza

sprawdzania pracy nieczytelnej.

Wymagane jest zapisanie pełnego tematu pracy. 

okolicznością zezwalającą na napisanie pracy obok lub nie na temat.

 

UWAGA! 

Wypowiedzi pisemne będące plagiatami lub oparte na cudzych pracach w s

wątpliwości nauczyciela oceniane b

oceny. 

 

 

5. Poprawa oceny 
 

W przypadku otrzymania z pracy klasowej 

jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane s

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczn

wpisania oceny do dziennika w terminie uzgodnionym

Nie można poprawiać ocen z kartkówek

PRZEZ NAUCZYCIELA). 

 

 

6. Liczba dopuszczalnych nieprzygotowa
- nie dotyczy to lekcji, na których 

wiedzy i umiejętności ucznia (np. recytacja

terminy podane z dużym wyprzedzeniem

wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej.

 

W przypadku braku wypracowania
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczn

 
7. Praca z lekturą. 
Uczeń zobowiązany jest przeczyta

Na pierwszej lekcji uczeń pisze test ze

poprawienia oceny niedostatecznej.

Możliwy jest również test ze znajomo

niedostateczną można poprawić. 
Oceniana jest również aktywność
Celujący – uczeń sam się zgłasza

cytatów; 
Bardzo dobry –uczeń sam się

kilka cytatów; 

Dobry –uczeń sam się zgłasza

odpowiedzi przez nauczyciela oraz dobre odpowiedzi

Dostateczny – niska aktywność -
odpowiedzi sugerujące słabą znajomo

 OCENIANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 WE WROCŁAWIU 

                                                                                                        

  
Strona 4 

 

  

W przypadku prac o innym charakterze brane są pod uwagę kryteria właściwe danej pracy.

ą być pisane na papierze kancelaryjnymw lini

wyznaczony jest margines, zapisane imię i nazwisko autora/ -ki. Nauczyciel mo

cia pracy nieestetycznej i nakazać jej przepisanie. Nauczyciel nie ma obowi

pracy nieczytelnej.Uczeń będzie zobowiązany do jej ponowneg

Wymagane jest zapisanie pełnego tematu pracy. Brak tematu lub niedokładne zapisanie go 

 na napisanie pracy obok lub nie na temat. 

ce plagiatami lub oparte na cudzych pracach w s

oceniane będą na ocenę niedostateczną, bez mo

ku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej, uczeń ma prawo do jednorazowej 

jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny.  

edostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od momentu 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 ocen z kartkówek (chyba że zaszły szczególne okoliczno

lnych nieprzygotowań (w półroczu): 3 

dotyczy to lekcji, na których nauczyciel zaplanował sprawdzian lub inn

(np. recytacja – tydzień na wykonanie zadania, omawianie lektury 

ym wyprzedzeniem).Każde kolejne nieprzygotowanie ucznia skutkuje 

saniem do dziennika oceny niedostatecznej. 

W przypadku braku wypracowania(nauczyciel zadaje je z tygodniowym wyprzedzeniem)
 niedostateczną, którą może poprawić, pisząc pracę po terminie.

zany jest przeczytać lekturę na konkretną lekcję.  
 pisze test ze znajomości treści (waga 3 – 4)

poprawienia oceny niedostatecznej. 

 test ze znajomości lektury po jej omówieniu (waga 4 

 

ść ucznia na lekcjach z lekturą (waga 3 – 4): 

 zgłasza - duża aktywność orazczytanie i komentowanie odpowiednich 

ę zgłasza -duża aktywnośćbez cytatówlubprzeci

 zgłasza - przeciętna aktywność, bez cytatów lub 

oraz dobre odpowiedzi; 

- uczeń wskazany do odpowiedziprzez nauczyciela 

 znajomość lektury;  
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ciwe danej pracy. 

 pisane na papierze kancelaryjnymw linię, na którym 

Nauczyciel może odmówić 
Nauczyciel nie ma obowiązku 

zany do jej ponownego napisania. 

lub niedokładne zapisanie go  nie jest 

ce plagiatami lub oparte na cudzych pracach w sposób nie budzący 

żliwości poprawienia 

ma prawo do jednorazowej 

gu dwóch tygodni od momentu 

e zaszły szczególne okoliczności UZNANE 

sprawdzian lub inną formę sprawdzenia 

 na wykonanie zadania, omawianie lektury – 

de kolejne nieprzygotowanie ucznia skutkuje 

czyciel zadaje je z tygodniowym wyprzedzeniem) 
 po terminie. 

4) Nie ma możliwości 

(waga 4 – 5). Ocenę 

czytanie i komentowanie odpowiednich 

lubprzeciętna aktywność i 

lub uczeń wskazany do 

 wskazany do odpowiedziprzez nauczyciela i 
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Dopuszczający - śladowa aktywno

wymagający jego pomocy przy odpowiedzi)

Niedostateczny – brak aktywno

nauczyciela). 
 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
 
 

ocena celująca 
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ladowa aktywność (uczeń wskazany przez nauczyciela do odpowiedzi i 

cy jego pomocy przy odpowiedzi); 

brak aktywności wynikający z nieznajomości utworu(zweryfikowane przez 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i roczne

Średnia ocen ucznia wynosi minimum 5.0 oraz 

uczeń wykonał większość zada

a jego wiedza i umiejętności znacznie 

wykraczają poza poziom programu ogólnego

Uczeń jest twórczy, aktywny i sumienny. 

Interesuje się przedmiotem i rozwija si

indywidualnie. Osiąga takż
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 
Uczeń:  
• opanował umiejętności zapisane w podstawie 

programowej,  

• samodzielnie rozwiązuje problemy i 

o dużym stopniu trudności,  

• czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, potrafi analizowa

i interpretować je w sposób pogł

i wnikliwy, posługując się terminologi

z podstawy programowej,  

 
• posługuje się bogatym i ró

słownictwem oraz poprawnym j

w mowie, jak i w piśmie,  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcj

asystenta nauczyciela),  

• z powodzeniem bierze udział w konkursach 

tematycznie związanych z ję

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie 

z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 

względem kompozycji, spójno

językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym, 

• odznacza się samodzielnoś
sądów,  

• wzorowo wykonuje prace domowe i z

dodatkowe,  

• współpracuje w zespole, cz

lidera,  

• wykorzystuje wiedzę, umiej

                                                                                                        Reach for the STARS 

 wskazany przez nauczyciela do odpowiedzi i 

ci utworu(zweryfikowane przez 

semestralne i roczne 

rednia ocen ucznia wynosi minimum 5.0 oraz 

 zadań dodatkowych, 

ci znacznie 

 poza poziom programu ogólnego. 

 jest twórczy, aktywny i sumienny. 

 przedmiotem i rozwija się 
że sukcesy 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

ci zapisane w podstawie 

zuje problemy i ćwiczenia 

 

zyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, potrafi analizować  
 je w sposób pogłębiony  

 terminologią  

żnorodnym 

słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno 

• aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję 

• z powodzeniem bierze udział w konkursach 

ęzykiem polskim,  

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie 

wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod 

dem kompozycji, spójności wypowiedzi, 

zykowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,  

ścią i dojrzałością 

• wzorowo wykonuje prace domowe i zadania 

• współpracuje w zespole, często odgrywając rolę 

, umiejętności i zdolności 
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twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi. 

 

Uczeń opanował pełny zakres

i umiejętności, które zostały okre

w Podstawie programowej kształcenia ogólnego 

– język polski adresowanej do uczniów szkoły 

podstawowej (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.)

 
Uczeń:  
• opanował umiejętności zapisane w podstawie 

programowej,  

• samodzielnie rozwiązuje problemy i 

o znacznym stopniu trudnoś

• czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, potrafi analizowa

samodzielnie, podejmuje próby in

• posługuje się bogatym słownictwem 

i poprawnym językiem zarówno w mowie, 

jak i w piśmie,  

 

• aktywnie uczestniczy w lekcjach

 

• bierze udział w konkursach tematycznie 

związanych z językiem polskim, 

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie 

z wyznacznikami gatunkowymi, w wi

poprawne pod względem kompozycji, spójno

wypowiedzi, językowym, ortograficznym 

i interpunkcyjnym,  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

• wykonuje prace domowe, cz

w zadania dodatkowe.  

 

Uczeń:  
• w większości opanował umiej

w podstawie programowej,  

 
• samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim 

lub średnim stopniu trudności, a z pomoc

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 
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) przy odbiorze i analizie 

tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.  

 opanował pełny zakres wiedzy 

ci, które zostały określone 

Podstawie programowej kształcenia ogólnego 

adresowanej do uczniów szkoły 

dzenie Ministra 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.) 

ci zapisane w podstawie 

zuje problemy i ćwiczenia 

ści,  

• czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

przewidziane w programie, potrafi analizować je 

samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,  

 bogatym słownictwem 

zykiem zarówno w mowie,  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

• bierze udział w konkursach tematycznie 

zykiem polskim,  

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie 

znacznikami gatunkowymi, w większości 

dem kompozycji, spójności 

zykowym, ortograficznym 

• aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

• wykonuje prace domowe, często angażuje się 

ci opanował umiejętności zapisane 

 

zuje zadania o niewielkim 

ści, a z pomocą 

• czyta ze zrozumieniem teksty kultury 

e, samodzielnie 

odnajduje w nich informacje,  

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia 

zykowych, ortograficznych 
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ocena dostateczna 

ocena dopuszczająca 
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i stylistycznych,  

• bierze czynny udział w lekcji, 

• wykonuje prace domowe, czasem tak

nieobowiązkowe.  

 

Uczeń:  
• częściowo opanował umiej

w podstawie programowej,  

• samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwi

pomocy nauczyciela,  

• odnajduje w tekście informacje podane wprost, 

rozumie dosłowne znaczenie wi

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 wypowied

ogół uporządkowana,  

• niekiedy popełnia rażące bł

zakłócające komunikację,  

• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach, 

• wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale 

popełnia w nich błędy.  

 

 

Uczeń:  
• opanował w niewielkim stopniu umiej

zapisane w podstawie programowej, 

• większość zadań, nawet bardzo łatwych, 

wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela, 

• czyta niezbyt płynnie, niewła

wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji, 

• ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale 

podejmuje próby ich odbioru, 

• nie potrafi samodzielnie analizowa

i interpretować tekstów,  

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia 

rażące błędy utrudniające komunikacj

ubogie słownictwo i trudnoś
nawet prostych zdań,  
 
• nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje ch
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• bierze czynny udział w lekcji,  

• wykonuje prace domowe, czasem także 

ciowo opanował umiejętności zapisane 

 

• samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; 

wiczenia rozwiązuje przy 

cie informacje podane wprost, 

rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów 

w tekstach dostosowanych do poziomu 

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia 

zykowe, ortograficzne i stylistyczne; 

ubogie słownictwo,  

 krótko, ale wypowiedź jest na 

ce błędy językowe 

• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

zkowe prace domowe, ale 

• opanował w niewielkim stopniu umiejętności 

zapisane w podstawie programowej,  

, 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 

ych i pisemnych popełnia 

ce komunikację, ma 

ści z formułowaniem 

• nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć 
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ocena niedostateczna 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno

przedszkolach, szkołach i placówkach 

się zalecenia wynikające z  opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno 

 

8. Klasyfikacja semestralna i roczna
 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zaj

wyszczególnionymi w WZO. W sytuacji, gdy ucze

form sprawdzania wiedzy i umiej

ważonej: 

 

 

Ocena roczna jest średnią ważoną
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do pracy, stara się wykonywa

nauczyciela,  

• pracuje niesystematycznie, wymaga stałej 

zachęty do pracy,  

• często nie potrafi samodzielnie wykona

domowej, ale podejmuje próby. 

 

Uczeń:  
• nie opanował nawet podstawowych wiadomo

ma bardzo duże braki w wiedzy i umiej

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 polece

• wykazuje się niechęcią do nauki, 

• zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

• nie angażuje się w pracę grupy. 

 

dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532) przy ocenianiu uczniów uwzgl

z  opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

pedagogicznej oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno 

asyfikacja semestralna i roczna 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel 

W sytuacji, gdy uczeń uzyskał oceny ze wszystkich obowi

form sprawdzania wiedzy i umiejętności, ocena klasyfikacyjna nie może by

 

 

ocena dopuszczająca – od 1,50 

ocena dostateczna – od  2,50 

ocena dobra – od 3,50 

ocenabardzo dobra  - od 4,50 

ocena celująca – nie obowiązuje 

ą ze wszystkich ocen otrzymanych na danym poziomie edu
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 wykonywać polecenia 

tematycznie, wymaga stałej 

sto nie potrafi samodzielnie wykonać pracy 

domowej, ale podejmuje próby.  

• nie opanował nawet podstawowych wiadomości, 

e braki w wiedzy i umiejętnościach 

z zakresu podstawy programowej,  

 czytania,  

cie informacji podanych 

wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu 

yrazów w tekstach dostosowanych do poziomu 

 ani poleceń nauczyciela,  

 do nauki,  

• zaniedbuje wykonywanie prac domowych,  

 grupy.  

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 

pedagogicznej w publicznych 

przy ocenianiu uczniów uwzględnia 

z  opracowanych indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

– Terapeutycznych. 

kieruje się zasadami 

uzyskał oceny ze wszystkich obowiązkowych 

e być niższa od średniej 

 ze wszystkich ocen otrzymanych na danym poziomie edukacji. 
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9.Zmiany w PZO dokonywane s

ewaluacji PZO i WZO oraz pojawiaj

wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 
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O dokonywane są na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawi

O oraz pojawiających się zmian w  przepisach  prawa o

wpływ na ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.  

    POLONISTKA

    Małgorzata Próchniak

      

      

                                                                                                        Reach for the STARS 

 na wniosek członków zespołu przedmiotowego na podstawie 

 zmian w  przepisach  prawa oświatowego mających 

OLONISTKA 

Małgorzata Próchniak 

  

 


