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TEMAT
KOMPOZYCJA
STYL
JĘZYK
ORTOGRAFIA
INTERPUNKCJA

Język olski, kl. IV-VIII
1. Przewidywana liczba ocen i formy sprawdzania wiedzy:

Forma

Minimalna
ilość
form
(semestr)
I

Praca klasowa po
lekturze i
sprawdzian
związany z
aktualną wiedzą
o języku
poprawa
sprawdzianu
kartkówka

Czas

Waga

Poprawa

2

2

3
Jedna
godzina
lekcyjna

do dwóch
sprawdzianów
w semestrze

podany przynajmniej
1 tydzień przed
terminem sprawdzianu

Jedna
godzina
lekcyjna

3

do 15 min.

2

3

odpowiedź ustna
krótka
odpowiedź ustna
(np. recytacja)

3

3

zadanie domowe

2

2

-

1-2

aktywność
na lekcji

2

2

realizacja
jednego lub
kilku tematów

1-2

-

2-3

1

***Uczniowie z dysfunkcją mają indywidualne kryteria
3. Przeliczanie punktów na ocenę – zgodnie z WSO

II

3

Projekt

Zakres

2. Kryteria oceny dłuższych prac pisemnych:***

-

2

taki sam jak do
sprawdzianu z danej
partii materiału

możliwość poprawy
dwóch prac klasowych
w semestrze- jeden raz
(niezależnie od
uzyskanej oceny), w
przeciągu dwóch
tygodni od oddania
sprawdzianu
brak możliwości
poprawy

z trzech ostatnich
tematów, włącznie
z materiałem
obejmującym zadania
domowe

wyznaczony przez
nauczyciela

praca samodzielna lub
w grupie, zakres
wyznaczony przez
nauczyciela
praca w grupie, temat
i zakres wyznaczone
przez nauczyciela

brak możliwości
poprawy
otrzymanej oceny

96%
100%
celujący
90%
95%
bardzo dobry
71 % 89%
dobry
50%
70%
dostateczny
31 % 49%
dopuszczający
0%
30%
niedostateczny
5. Prawa i obowiązki:
1. .Obowiązkowy warsztat pracy: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia.
2. Uczeń z opinią PPP może poprawiać sprawdziany, testy kilka razy; termin poprawy
ustala indywidualnie z nauczycielem.
3. Uczeń ma prawo skorzystać z e-booka lub audiobooka poznając lekturę. Podczas
pracy z lekturą na lekcji, obowiązuje tradycyjna książka w formie papierowej.
4. Uczeń jest zobowiązany do regularnego odrabiania zadań domowych
oraz prowadzenia zeszytu zgodnie z wymaganiami nauczyciela.
5. Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie sprawdziany, testy, kartkówki itp.
(w przypadku nieobecności – nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły;
kartkówki z wiedzy o lekturze pisze od razu). Nienapisanie testu w wyznaczonym
terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej, bez możliwości poprawy.
6. Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach,
zapisach lekcyjnych i pracach domowych (w ciągu 1 tygodnia). W przypadku
nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzupełnienia braków należy ustalić
z nauczycielem.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych mogą otrzymać z danych zajęć edukacyjnych
wyższą ocenę klasyfikacyjną, pod warunkiem, że wypełniają swoje podstawowe
obowiązki.
8. Uczeń, który został dopuszczony do drugiego etapu konkursu przedmiotowego
otrzymuje celującą ocenę śródsemestralną wagi 3 z odpowiedniego przedmiotu.
9. Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach otrzymują pochwałę
do MobiDziennika.
10. Uczeń ma prawo zgłosić 4 nieprzygotowania w semestrze przed lekcją, za piąte
i każde kolejne otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Oceny semestralne i oceny roczne ustalane są zgodnie z Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.
W sytuacjach wyjątkowych związanych z Przedmiotowym Systemem Oceniania
decydujący głos ma nauczyciel przedmiotu.

