PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL.V,VI

UMIEJETNOŚCI OCENIANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:








Mówienie (opowiadanie twórcze i odtwórcze)
Czytanie; z przygotowaniem i bez przygotowania
Pisanie (redagowanie określonych form wypowiedzi)
Posługiwanie się określonymi zasadami ortograficznymi
Znajomość lektur
Znajomość wybranych zagadnieńm z nauki o języku
Inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, praca w grupie)

OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY AKTYWNOŚCI:












prace klasowe (minimum 2 w semestrze)
sprawdziany z nauki o języku (minimum 2 w semestrze)
dyktanda (3 w semestrze)
kartkówki
sprawdziany z lektór
odpowietrzdzi ustne
zadania domowe
aktywność na lekcji
czytanie
recytacja
prace dodatkowe (udział w konkursach, akademiach i inne)

Informacje o terminie, formie i zakresie prac klasowych, sprawdzianów i dyktand podawane
będą przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
Prace klasowe i pozostałe formy pisemne oceniane będą według skali;
100% - 98 % celujący
97 % - 91 % bdb
90 % - 75 % db
74 % - 50 % dst
49 % - 30 % dop
Poniżej 30 % ndst
Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej, sprawdzianu w okreslonym terminie, powinien to
zrobić w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły..

Ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda uczeń może poprawić w ciagu
14 dni od oddania pracy.
Kartkówki z ostatniej lekcji mogą być niezapowiedziane, natomiast o obejmujących materiał
z 2-3 ostatnich lekcji uczniowie będą informowani. Oceny z kartkówek podlegają poprawie
zgodnie z ustaleniem nauczyciela.
Uczeń ma prawo być dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowany do lekcji (nie dotyczy
zapowiedzianych sprawdzianów). Nieprzygotowanie to również brak zeszytu
przedmiotowego i zadania domowego.
Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. W innym
przypadku uczeń od razu otrzymuje ocenę niedostateczną.
Uczeń nieobecny dłuższy czas w szkole jest zobowiązany do nadrobienia zaległości i
uzupełnienia zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń.
Nauczyciel ocenia pracę grupową uczniów w zależności od wkładu pracy.
Nauczyciel nagradza aktywność uczniów podczas zajęć oceną, plusem lub pochwałą
Uczeń otrzymuje ocenę semestralną i roczną za całokształt swojej pracy. Nie ma mozliwości
poprawienia oceny końcowej na tydzień przed klasyfikacją.

