
Przedmiotowe Zasady Oceniania na języku polskim w roku szkolnym 2021/2022 

1.   Uczeń ma obowiązek: posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy A4  

szeroką linię oraz przybory szkolne; być przygotowanym na każdą lekcję; prowadzić  
na bieżąco zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń; odrabiać zadania domowe; zachować 

odpowiednią postawę na lekcji (zaangażowanie, skupienie). 

2.  Ocenie podlegają: sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, 

zadania domowe, plakaty, słowniki, albumy, makiety oraz aktywność. Największe 
znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, testów oraz wypowiedzi pisemnych 

wykonywanych na lekcjach stacjonarnie. 

3.  Sprawdziany i kartkówki oceniane są według procentowej skali, jednakowej dla całej 

szkoły: 

 0 – 35%  ocena niedostateczna    (ndst -1) 
 36% - 49% ocena dopuszczająca    (dop – 2) 

 50% - 69% ocena dostateczna    (dst – 3) 

 70% - 86% ocena dobra    (db – 4) 
 87% - 97% ocena bardzo dobra    (bdb – 5) 

 98% - 100% ocena celująca    (cel – 6) 

 
4.  Nienapisane sprawdziany, kartkówki oraz inne kategorie, odnotowane są w dzienniku 

elektronicznym znakiem „ – ”, dopóki uczeń nie otrzyma oceny z danej kategorii. 

5.  Każdy sprawdzian uczeń może poprawić  ciągu 14 dni (termin ustala z nauczycielem). 

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, musi go napisać w ciągu 14 dni 
od powrotu do szkoły. Jeżeli nie przystąpi do napisania sprawdzianu  

w /w terminie – otrzymuje ocenę niedostateczną. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń może 3x  w ciągu semestru zgłosić na początku lekcji brak zadania domowego 

 ( symbol „bz”). Za braki kolejnych zadań domowych otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Sprawdziany są zapowiadane i zapisywane w dzienniku elektronicznym  
z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał 

maksymalnie z trzech ostatnich lekcji i są obowiązkowe. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać  

się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli: uczeń 
poprawił wszystkie oceny ze sprawdzianów w wyznaczonym terminie oraz systematycznie 

wykonywał zadania domowe i pracował z zaangażowaniem na lekcji. 

Zapoznałem/łam się z PZO 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania na języku polskim w roku szkolnym 2021/2022 

1.   Uczeń ma obowiązek: posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy A4  

szeroką linię oraz przybory szkolne; być przygotowanym na każdą lekcję; prowadzić  
na bieżąco zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń; odrabiać zadania domowe; zachować 

odpowiednią postawę na lekcji (zaangażowanie, skupienie). 

2.  Ocenie podlegają: sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, 

zadania domowe, plakaty, słowniki, albumy, makiety oraz aktywność. Największe 
znaczenie mają oceny ze sprawdzianów, testów oraz wypowiedzi pisemnych 

wykonywanych na lekcjach stacjonarnie. 

3.  Sprawdziany i kartkówki oceniane są według procentowej skali, jednakowej dla całej 

szkoły: 

 0 – 35%  ocena niedostateczna    (ndst -1) 
 36% - 49% ocena dopuszczająca    (dop – 2) 

 50% - 69% ocena dostateczna    (dst – 3) 

 70% - 86% ocena dobra    (db – 4) 
 87% - 97% ocena bardzo dobra    (bdb – 5) 

 98% - 100% ocena celująca    (cel – 6) 

 
4.  Nienapisane sprawdziany, kartkówki oraz inne kategorie, odnotowane są w dzienniku 

elektronicznym znakiem „ – ”, dopóki uczeń nie otrzyma oceny z danej kategorii. 

5.  Każdy sprawdzian uczeń może poprawić  ciągu 14 dni (termin ustala z nauczycielem). 

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, musi go napisać w ciągu 14 dni 
od powrotu do szkoły. Jeżeli nie przystąpi do napisania sprawdzianu  

w /w terminie – otrzymuje ocenę niedostateczną. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń może 3x  w ciągu semestru zgłosić na początku lekcji brak zadania domowego 

 ( symbol „bz”). Za braki kolejnych zadań domowych otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Sprawdziany są zapowiadane i zapisywane w dzienniku elektronicznym  
z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki mogą być niezapowiedziane, obejmują materiał 

maksymalnie z trzech ostatnich lekcji i są obowiązkowe. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać  

się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, jeżeli: uczeń 
poprawił wszystkie oceny ze sprawdzianów w wyznaczonym terminie oraz systematycznie 

wykonywał zadania domowe i pracował z zaangażowaniem na lekcji. 

Zapoznałem/łam się z PZO 

 


