
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 

 

 

      Przedmiotowe Zasady Oceniania z j. polskiego w kl. Vb,VI,VII 

 
Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

 

1)Testy diagnostyczne – terminy testów diagnostycznych ustalane są na początku roku 

    szkolnego. 

2) Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

3) Kartkówki - obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji i nie muszą być wcześniej  

    zapowiedziane.  

4) Prace domowe - są obowiązkowe i wykonywane w zeszytach ćwiczeń lub zeszycie  

    przedmiotowym.  

5) Wypowiedzi ustne. 

6) Recytacje. 

7) Dyktanda. 

8) Aktywność na lekcji.  

9) Scenki, dramy. 

10) Prace dodatkowe - nauczyciel może zlecić uczniowi wykonanie pracy dodatkowej w      

     różnorodnych formach: wykonanie i  przedstawienie prezentacji multimedialnej, plakatu,  

     itp. Uczeń może zgłosić się  sam  do wykonania pracy dodatkowej.  

11) Udział w konkursach, olimpiadach - oceniany w zależności od rangi konkursu i     

      uzyskanych wyników. 

 

Uczeń ma prawo 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie. 

 

Kryteria oceniania 
 

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych uczniów obejmują:  

 

 

1. stopień  celujący-               95% - 100% 

2. stopień bardzo dobry -       85% - 94%                      

3. stopień dobry  -                  71% - 84%               

4. stopień dostateczny  -        51% - 70%                  

5. stopień dopuszczający -     31% - 50%                           

6. stopień niedostateczny -       0% - 30%                        

 

 

Waga ocen 
 

 4 – test, wypracowanie, wysokie lokaty w konkursach; 

 3 – sprawdzian, dyktando, recytacja, praca dodatkowa; 

 2 – kartkówka, odpowiedź, aktywność, ocena za zeszyt, udział w konkursie, apelu; 

 1 – zadanie domowe, scenki. 

 

 

 



Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kartuzach 

 

 

             Przedmiotowe Zasady Oceniania z j. polskiego w kl. VIIIb 

 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
 

 

1) Próbny egzamin ósmoklasisty (nie ocenia się) 

2) Prace klasowe, testy, sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem.  

3) Kartkówki - obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji i nie muszą być wcześniej  

    zapowiedziane.  

4) Prace domowe - są obowiązkowe i wykonywane w zeszytach ćwiczeń lub zeszycie  

    przedmiotowym.  

5) Wypowiedzi ustne. 

6) Recytacje. 

7) Dyktanda. 

8) Aktywność na lekcji.  

9) Scenki, dramy. 

10) Prace dodatkowe - nauczyciel może zlecić uczniowi wykonanie pracy dodatkowej w      

     różnorodnych formach: wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej, plakatu,     

     itp. Uczeń może zgłosić się sam  do wykonania pracy dodatkowej.  

11)Udział w konkursach, olimpiadach - oceniany w zależności od rangi konkursu i     

      uzyskanych wyników. 

 

Uczeń ma prawo 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie. 

 

Kryteria oceniania 
 

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych uczniów obejmują:  

 

 

1. stopień  celujący-               95% - 100% 

2. stopień bardzo dobry -       85% - 94%                      

3. stopień dobry  -                  71% - 84%               

4. stopień dostateczny  -        51% - 70%                  

5. stopień dopuszczający -     31% - 50%                           

6. stopień niedostateczny -       0% - 30%                        

 

 

Waga ocen 
 

 4 – test, wypracowanie, wysokie lokaty w konkursach; 

 3 – sprawdzian, dyktando, recytacja, praca dodatkowa; 

 2 – kartkówka, odpowiedź, aktywność, ocena za zeszyt, udział w konkursie, apelu; 

 1 – zadanie domowe, scenki. 

 

 

 

 


