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Przedmiotowe Zasady Oceniana 

j. polski/klasa 5 

I.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ J. POLSKIEGO: 

1.  Mówimy do siebie po imieniu. 

2.  Słuchamy innych i nie przerywamy im podczas wypowiadania się. 

3.  Słuchamy poleceń prowadzącego zajęcia. 

4.  Bierzemy aktywny udział w zajęciach.  

5.  Jeśli coś wydaje się trudne, podejmujemy próby poradzenia sobie z zadaniem.  

6.  Zawsze możemy prosić o pomoc, informacje, dodatkowe wyjaśnienie polecenia. 

7.  Każdy ma prawo do popełniania błędów, poszukiwań, prób. 

8.  Nie oceniamy pomysłów innych. 

9.  Uwagi i komentarze na temat pracy innych wypowiadamy tylko na ich prośbę lub prośbę 

prowadzącego zajęcia. 

10. Przestrzegamy zasad dobrego zachowania oraz bezpieczeństwa. 

11. Dbamy o nasze podręczniki, które wypożyczyliśmy z biblioteki szkolnej. 

II.  ZASADY OCENIANIA: 

1. Na każdą lekcję jesteśmy przygotowani. Każdy uczeń w semestrze może mieć trzy 

nieprzygotowania (brak pracy domowej), czwarte i każde kolejne to ocena niedostateczna. 

 

2. Za aktywność na lekcji otrzymujemy „plus” wpisywany do zeszytu nauczyciela. (ocena bardzo 

dobra =10 „plusów”) 

 

3. Każdą  dłuższą  pracę  pisaną  w  domu  należy  oddać – pomimo  choroby  czy  zgłoszonego  

wcześniej nieprzygotowania.  Mamy obowiązek uzupełnić zadanie domowe – w ciągu  trzech dni 

powinniśmy dostarczyć nauczycielowi wypracowanie. 

 

4. Na lekcjach literackich korzystamy z podręcznika lub materiałów przygotowanych przez 

nauczyciela. Lekcje z gramatyki będą się odbywały w wyznaczonych przez nauczyciela dniach.   

 

5. Prace klasowe, testy z gramatyki są zapowiadane  z  tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

6. Nauczyciel może sprawdzić naszą wiedzę z trzech ostatnich lekcji poprzez kartkówkę (sprawdzian 

niezapowiedziany). 

 

7. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów oraz kartkówek są przeliczane na oceny według 

skali procentowej: 



Rok szkolny 2021/2022 

 
 

2 
 

 

0% - 32% niedostateczny 

33% - 50% dopuszczający 

51%-74% dostateczny 

75% - 90% dobry 

91%-99% bardzo dobry 

100% celujący 

 

8. Przed każdą dłuższą lekturą piszemy sprawdzian ze znajomości treści książki, a po omówieniu 

pracę klasową  - wypracowanie.  

 

9. Nauczyciel,  wystawiając  ocenę  semestralną  i  roczną,  bierze  pod  uwagę  stopnie  w kolejności:  

prace  klasowe i testy z gramatyki, sprawdziany i kartkówki, prace powstałe podczas lekcji, prace 

domowe. 

 

10. WAGA OCEN  

Oceny śródroczne i roczne wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen   cząstkowych zawartych w 

następujących przedziałach: 

 

Średnia ważona Ocena 

5,25 - 6,00 celujący 

4,70 - 5,24 bardzo dobry 

3,70 - 4,69 dobry 

2,70 - 3,69 dostateczny 

2,00 - 2,69 dopuszczający 

0,00 - 1,99 niedostateczny 

 

 

Ocenie podlegają: 

Kategoria Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych 4 czarny 

Dyktando 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna (obejmuje 3 ostatnie lekcje) 3 zielony 
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Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 zielony 

Wypracowanie klasowe 3 zielony 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe dla chętnych, zadanie długoterminowe, 
wypracowanie domowe, prezentacja 2 fioletowy 

Czytanie ze zrozumieniem na lekcji języka polskiego 2 fioletowy 

Odpowiedź ustna na lekcji z bieżącego tematu 1 niebieski 

Zadanie domowe 1 niebieski 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Przygotowanie do lekcji,  praca na lekcji języka 

angielskiego i języka polskiego 1 niebieski 

Projekt na lekcjach języka angielskiego 1 niebieski 

Recytacja wiersza 1 niebieski 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 

Laureat konkursu wojewódzkiego 10 czerwony 

 

W trakcie pracy zdalnej obowiązują następujące wagi: 

     

   
Kategoria ocen Przykładowe formy ewaluacji Waga Kolor 

Testy, sprawdziany, prace 

klasowe 

testy Google, wypracowania, 

platformy edukacyjne,       

WSiPnet 

 

3 czerwony 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń 

 

ćwiczeń 

fotografie 
   2 

niebieski 

Dyktando testy Google,  WSiPnet 

,platformy edukacyjne 

2 czarny 

Kartkówka, odpowiedź ustna 

(obejmuje 3 ostatnie lekcje) 

 

 

 

m.in. testy Google, platformy 

edukacyjne 

 

2 
zielony 

Zadanie domowe dla chętnych, 

zadanie długoterminowe, 

wypracowanie domowe, 

prezentacja, projekt 

fotografie, skany, pliki pdf 2 fioletowy 

Aktywność 

(kryteria ustalone przez 

nauczyciela/przedmiotowca 

- z uwzględnieniem specyfiki 

przedmiotu, np. “ilość 

plusów”). 

Informacja adresowana do 

ucznia przed rozpoczęciem 

pracy. 

 

 

 

 

 

do ucznia - przed 

rozpoczęciem pracy. 

 

 

systematyczne korzystanie z 

platform edukacyjnych, m.in. z 

Eduelo, aktywność w trakcie 

lekcji on-line 

1 niebieski 
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Dodatkowe informacje (praca zdalna) 

Praca na platformach edukacyjnych, m.in. Eduelo: 

kryteria ustalone przez nauczyciela/przedmiotowca - z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, np. „ilość 

plusów”. 

 

Szczegóły pracy w trybie hybrydowym i zdalnym:  Regulamin zdalnego i mieszanego trybu nauczania 

w Szkole Podstawowej nr 28  im. „Lubuskich Rodzin Katyńskich” w Zielonej Górze/                        

dokument dostępny na stronie internetowej:  psp.zawada.edu.pl  

 

                                                                                                                                                                                               

   III.  ZASADY POPRAWIANIA OCEN: 

 

1. Mamy prawo poprawić ocenę tylko jeden raz. 

 

2. Mamy prawo do poprawy prac klasowych, sprawdzianów, dyktand w ciągu tygodnia od ich 

oddania, w terminie ustalonym z  nauczycielem. 

 

3. Mamy prawo poprawić ocenę z wypowiedzi ustnej lub kartkówki w ciągu  trzech dni od jej 

otrzymania. 

 

4. W dzienniku lekcyjnym obok oceny uzyskanej wcześniej stawia się ocenę uzyskaną na poprawie. 

W przypadku uzyskania oceny niższej, pozostajemy przy ocenie poprzedniej. 

 

 

IV.  ZASADY WGLĄDU RODZICÓW I UCZNIÓW W PISEMNE PRACE KONTROLNE: 

 

1. Uczniowie otrzymują prace do wglądu po ich sprawdzeniu. 

 

2. Rodzice mają prawo wglądu do pisemnych prac kontrolnych podczas zebrań rodziców lub spotkań 

indywidualnych. 

 

3. Sprawdziany, dyktanda, prace klasowe i testy przechowywane są  do końca roku szkolnego. 

 

UCZNIOWIE NA ZAJĘCIACH J. POLSKIEGO KORZYSTAJĄ  Z PODRĘCZNIKÓW, KTÓRE  

SĄ WŁASNOŚCIĄ ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 8 W ZIELONEJ GÓRE. 

POD KONIEC ROKU SZKOLNEGO UCZNIOWIE ODDAJĄ PODRĘCZNIKI DO BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ.  

 

Podpisy: 

 

Władysław Kondras 

Zielona Góra, 1 września 2021r. 


