
KONTRAKT - JĘZYK POLSKI (ocenianie kształtujące) 

Wszystkie zasady oceniania zamieszczone są w statucie szkoły w §32 - §34. 

Zasady oceniania obowiązujące na lekcjach języka polskiego, w tych klasach w których 

wprowadzono ocenianie kształtujące w roku szkolnym 2021/2022 wynikające ze specyfiki 

przedmiotu przedstawiono poniżej: 

 

NAUKA STACJONARNA  

Obowiązkowo oceniane są: 

1. SPRAWDZIAN (PRACA SUMUJĄCA) 

• za sprawdzian uczeń może otrzymać 24 lub 12 punktów, sumę punktów nauczyciel 

podaje wraz z zagadnieniami podczas zapowiedzi sprawdzianu  

• sprawdza układanie wypowiedzi w różnych formach krótszych i dłuższych (w tym 

kompozycję, poprawność językową, ortograficzną, interpunkcyjną) oraz 

wykorzystanie wiedzy w praktyce (czyli czytanie tekstu ze zrozumieniem, kształcenie 

literackie, naukę o języku, zasady ortograficzne i interpunkcyjne)  

 

2. ORTOGRAFIA 

• dyktanda obejmują znajomość pisowni wyrazów – lista obowiązujących słów będzie 

zamieszczona na platformie edukacyjnej Insta.Ling 

 

3. PROJEKT 

• za tę formę oceny uczeń może otrzymać do 12 punktów, sumę punktów nauczyciel 

podaje podczas zapowiedzi wraz z kryteriami oceny 

 

4. ODPOWIEDŹ 

• formy: głośne czytanie, recytacja, dłuższa wypowiedź ustna, krótka wypowiedź 

ustna i pisemna 

 

5. PRACA NA LEKCJI 

• formy: praca samodzielna, praca w grupie, ćwiczenia sprawdzające 

 

6. OCENA KSZTAŁTUJĄCA (bez oceny wyrażonej punktami)  

• formy: pisemny lub ustny komentarz nauczyciela dotyczący odpowiedzi pisemnych 

lub ustnych, prac domowych, prac na lekcji sprawdzających opanowanie 

umiejętności oraz wiadomości z kształcenia literackiego, nauki o języku, w tym 

ortografii, a także pamięciowej recytacji bądź wypowiedzi ustnej - w zakresie trzech 

ostatnich tematów lekcji lub ściśle podanego wcześniej zakresu materiału 

 

Dodatkowo oceniane są:  

 

1. ZAANGAŻOWANIE  

• aktywność na lekcjach, terminowość oddawania prac, przygotowanie dodatkowych 

materiałów, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami, udział  

i sukces w konkursach przedmiotowych, udział w zajęciach dodatkowych 



dotyczących przedmiotu, udział w imprezach szkolnych tematycznie związanych  

z danym przedmiotem 

• za każde zaangażowanie uczeń może otrzymać do 6 punktów 

 

NAUKA ZDALNA/HYBRYDOWA 

• Obowiązują zasady ocenienia takie same jak w czasie nauki stacjonarnej.  

• Wszystkie formy pracy ucznia umieszczone na platformie Teams w zakładce 

ZADANIA po pojawieniu się komunikatu „wyświetlono”, traktowane będą jak 

oddanie nieuzupełnionej pracy, czyli brak wiedzy i umiejętności ucznia,                       

co skutkować będzie otrzymaniem oceny 0 pkt. 

• Jakiekolwiek trudności techniczne związane z pracą zdalną/hybrydową uczeń 

zgłasza nauczycielowi niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

 

 


