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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

  

Język polski  

  

                                                            Klasy IV –VIII  

  
I. Ogólne zasady oceniania  

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów podczas lekcji  

organizacyjnej o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanej  

podstawy programowej oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  
 

II. Ogólne kryteria ocen z języka polskiego w klasach IV – VIII  

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

1. Ocenę celującą uczeń otrzymuje, jeżeli:  

- posiada pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,  

- potrafi samodzielnie rozwiązywać trudne problemy i zadania,  

- czyta nie tylko lektury obowiązkowe,  

- potrafi napisać ciekawą i oryginalną pracę,  

- pisze i wypowiada się poprawnym i bogatym językiem,  

- błędy ortograficzne popełnia tylko w bardzo trudnych wyrazach,  

- aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach związanych z językiem polskim,  

- zawsze odrabia prace domowe, także nieobowiązkowe,  

- bardzo starannie prowadzi zeszyt. 

2. Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, jeżeli:  

- posiada pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania,  

- samodzielnie rozwiązuje większość zadań,  

- czyta lektury obowiązkowe i jest przygotowany do lekcji,  

- opanował materiał omawiany na lekcjach,  

- potrafi pisać i mówić poprawnie, operuje bogatym słownictwem,  

- bardzo rzadko popełnia błędy ortograficzne,  

- często odrabia także nieobowiązkowe prace domowe,  

- starannie prowadzi zeszyt.  

3. Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, jeżeli:  

- potrafi samodzielnie rozwiązać łatwiejsze problemy i zadania, trudniejsze z niewielką 

pomocą nauczyciela,  

- czyta lektury obowiązkowe,  

- ma tylko niewielkie braki w posiadanej wiedzy,  

- w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych popełnia niewiele błędów,  

- zawsze odrabia obowiązkowe prace domowe, czasem też dodatkowe,  

- prowadzi starannie zeszyt.  

4. Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli:  

- rozwiązuje samodzielnie przynajmniej proste zadania,  

- opanował ograniczony zasób wiadomości,  

- wykazał się niesystematycznością w wykonywaniu zadań,  

- buduje proste wypowiedzi, zasób słownictwa nie jest bogaty,  

- odrabia obowiązkowe prace domowe,  
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- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w 

zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.  

5. Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, jeżeli:  

- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu 

trudności,  

- posiada duże braki w wiedzy,  

- często nie wywiązuje się z obowiązku czytania lektur,  

- popełnia dużo błędów w pracach pisemnych i wypowiedziach ustnych, nie potrafi budować 

poprawnych zdań, ma bardzo ubogie słownictwo,  

- często nie odrabia pracy domowej,  

- nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej.  

6. Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeżeli nie spełnia wymagań na ocenę 

dopuszczającą.  

UWAGA 
Uczeń za przygotowanie się i udział w konkursie szkolnym i pozaszkolnym otrzymuje ocenę 

cząstkową bardzo dobry.   

Uczeń za zdobycie w konkursie szkolnym miejsc od I do III lub wyróżnienia otrzymuje ocenę 

cząstkową bardzo dobry. 

Uczeń za zdobycie w konkursie pozaszkolnym miejsc od I do III lub wyróżnienia otrzymuje 

ocenę cząstkową celujący oraz możliwość podwyższenia oceny okresowej lub rocznej o 

jeden stopień. 

 

III. Ocenianie testów czytania ze zrozumieniem, sprawdzianów i kartkówek  

  

Uczniowie otrzymują punkty, które będą przeliczane na oceny w następujący sposób:  

  

Procenty  Ocena  

96 % - 100 %  celujący    

90 % - 95 %  bardzo dobry 

70% - 89 %  dobry     

50 % - 69 %  dostateczny  

30 % - 49 %  dopuszczający  

0 % - 29 %  niedostateczny  

  

IV. Ocenianie wypracowań  

  

Kryteria oceny wypracowań dla klas 4-6  

Wypracowania są ocenianie kryterialnie, a uzyskane punkty przeliczane na oceny.  

Za napisanie wypracowania (zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi) będzie można 

otrzymać maksymalnie 10 punktów.  

Za napisanie wypracowania (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi) będzie można 

otrzymać maksymalnie 5 punktów.  

Wszystkie rodzaje wypracowań (zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi) są 

sprawdzone pod kątem:  

- realizacji tematu (0 – 2 pkt),   

- elementów twórczych (0 -3 pkt),  

- kompozycji (0 -1),  

- stylu (0 -1),  

- poprawności językowej (0 -1),  
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- poprawności ortograficznej (0 -1),  

- poprawności interpunkcyjnej (0 -1).  

Wszystkie rodzaje wypracowań (zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi) są sprawdzone 

pod kątem:  

- treści i formy (0 – 2 pkt),  

- języka (0 – 1 pkt),  

- ortografii (0 – 1 pkt),  

- interpunkcji (0 – 1 pkt).  

 

Sposób przeliczania otrzymanych punktów za wypracowania na oceny:  

  

Zadanie otwarte 

rozszerzonej odpowiedzi  

Zadanie otwarte krótkiej 

odpowiedzi  

Ocena  

10 pkt  5 pkt  celujący  

9 pkt  4 pkt  bardzo dobry  

7 - 8 pkt  3 pkt  dobry  

5 - 6 pkt  2 pkt  dostateczny  

3 – 4 pkt  1 pkt  dopuszczający  

0 - 2 pkt  0 pkt  niedostateczny  

  

Kryteria oceny wypracowań dla klas 7-8  

Wypracowania będą oceniane według klucza podanego przez CKE w „Informatorze 

o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego” dostosowanego przez nauczycieli.  

Za napisanie wypracowania (zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi) będzie można 

otrzymać maksymalnie 20 punktów.  

Wszystkie rodzaje wypracowań są sprawdzone pod kątem:  

- realizacja tematu wypowiedzi (0 – 2 pkt),  

- elementy twórcze (dla tekstów o charakterze twórczym) lub elementy retoryczne (dla 

tekstów o charakterze argumentacyjnym) – 0 – 5 pkt,  

- kompetencje literackie i kulturowe (0 – 2 pkt),  

- kompozycja tekstu (0 – 2 pkt),  

- styl (0 – 2 pkt),  

- język (0 – 4 pkt),  

- ortografia (0 – 2),  

- interpunkcja (0 – 1).  
 

Sposób przeliczania otrzymanych punktów za wypracowania na oceny:  

  

Zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi  Ocena  

20 pkt  celujący  

18 - 19 pkt  bardzo dobry  

15 - 17 pkt  dobry  

10 - 14 pkt  dostateczny  

7 -  9 pkt  dopuszczający  

0 - 6 pkt  niedostateczny  

  

UWAGI DODATKOWE  
1. Uczeń otrzymuje 0 pkt, jeśli:  

a. nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu,  
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b. wypowiedź jest nie na temat,  

c. wypowiedź jest nieczytelna,  

d. wypowiedź nie zawiera rozwinięcia,  

e. wypowiedź napisana jest niesamodzielnie.  

  

2. Jeżeli praca zajmie mniej niż połowę wyznaczonego miejsca (klasa IV – VI), jest 

oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ 

elementów retorycznych. W pozostałych kryteriach uczeń otrzymuje 0 punktów.   

  

3. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 słów lub mniej (klasa VII – VIII), jest oceniana 

wyłącznie w kryteriach: realizacji tematu wypowiedzi, elementów twórczych/ elementów 

retorycznych oraz kompetencji literackich i kulturowych. W pozostałych kryteriach uczeń 

otrzymuje 0 punktów.   

4. Jeżeli wypowiedź będzie obraźliwa, wulgarna lub propagująca postępowanie 

niezgodne z prawem, zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. 

nie zostaną np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie 

będzie podlegała ocenie.  
 

5. Dysleksja lub dysortografia  

Oceniając wypracowanie, uwzględnia się liczbę błędów ortograficznych i 

interpunkcyjnych.  

 

Klasa IV – VI 

Uczeń otrzymuje 1 pkt, jeśli popełnił 4 - 6 błędów ortograficznych; 0 pkt, jeśli popełnił 

7 lub więcej błędów ortograficznych. Uczeń otrzymuje 1 pkt, jeśli popełnił nie więcej 

niż 7 błędów interpunkcyjnych; 0 pkt, jeśli popełnił 8 lub więcej błędów 

interpunkcyjnych. 

 

Klasa VII - VIII 

Uczeń otrzymuje 2 pkt, jeśli popełnił nie więcej niż 3 błędy ortograficzne; 1 pkt, jeśli 

popełnił 4 - 6 błędów ortograficznych; 0 pkt, jeśli popełnił 7 lub więcej błędów 

ortograficznych. Uczeń otrzymuje 1 pkt, jeśli popełnił nie więcej niż 7 błędów 

interpunkcyjnych; 0 pkt, jeśli popełnił 8 lub więcej błędów interpunkcyjnych. 

         

6. Uczeń pisze podczas lekcji – w ramach treningu – co najmniej 2 wypracowania lub jego 

fragmenty. Nauczyciel losuje jedną pracę do oceny cząstkowej wpisywanej do e – 

dziennika. 

  

7. Pisemne prace uczniów nauczyciel sprawdza i ocenia w terminie do trzech tygodni od 

dnia ich napisania (4 dni są przeznaczone na kwarantannę prac). Terminy sprawdzenia prac 

uczniów wydłużają się o czas nieobecności nauczyciela w pracy oraz w okresach świąt, 

ferii.  

 
V. Aktywność podczas lekcji 

1. Częste lub bardzo częste (co najmniej 4 razy) zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych 

odpowiedzi na lekcji, podczas której omawiane są zagadnienia literackie lub związane z nauką 

o języku albo wprowadza się nowy materiał lub utrwala już wprowadzony.  

2. Dodatkowe, samodzielne prace, np. projekty, prezentacje z wykorzystaniem narzędzi i 

technik multimedialnych – waga 1,  



5 
 

3. Samodzielne przygotowanie przez ucznia fragmentu lekcji, np. notatki na temat ważnej 

postaci literackiej lub interesującego nas wydarzenia, scenki, recytacji na potrzeby lekcji, 

ilustracji, ćwiczeń, zadań, rebusów, krzyżówek na lekcje powtórzeniowe, wykonanie zadań na 

platformach edukacyjnych – waga 1. 

4. Wykonanie dodatkowych (nie zadawanych przez nauczyciela) ćwiczeń (z nauki o języku lub 

literatury) w domu – waga 1. 

5. Praca w grupach (szczególnie podczas realizacji projektu) – waga 1. 

 
 

Po zgromadzeniu siedmiu plusów uczeń otrzymuje ocenę bdb.  

W szczególnych przypadkach, kiedy uczeń wykaże się niezwykłą pomysłowością i 

oryginalnością rozwiązania problemu, aktywność może być oceniana od razu 

oceną bardzo dobrą lub celującą.  
  

 

VI. Przygotowanie do lekcji 

1. Uczeń może być 3 razy nieprzygotowany do zajęć w okresie (np. brak podręcznika, zeszytu, 

zeszytu ćwiczeń, lektury, zadania domowego) bez podania przyczyny – zapis w dzienniku (np) 

i/lub (bz). 

2. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza po sprawdzeniu obecności.  

3. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

4. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji wynikającego z co najmniej 

tygodniowej nieobecności jest usprawiedliwione (bez konsekwencji).  

 
VII. Inne ustalenia 

1. Uczeń musi zaliczyć każdy sprawdzian i kartkówkę w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

w ciągu dwóch tygodni. Brak zaliczenia nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę 

ocen „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i /lub 

powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” 

ocenę ndst.  

2. Korzystanie z niedozwolonych źródeł wiedzy, oszukiwanie podczas pisania sprawdzianu, 

skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.  

3. Nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie lub kartkówce, nieusprawiedliwiona 

w ciągu 7 dni jest równoznaczna z wystawieniem za tę pracę oceny niedostatecznej.  

4. Uczeń ma możliwość poprawienia jednorazowo oceny ze sprawdzianów i kartkówek w 

terminie do dwóch tygodni od wpisania do dziennika.  

5. Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku lekcyjnym będą 

następujące formy: sprawdzian gramatyczny, sprawdzian znajomości treści lektury, kartkówka 

(Zapis w STATUCIE: Uczeń może pisać jedną pracę klasową lub sprawdzian w ciągu dnia oraz 

maksymalnie trzy prace klasowe lub sprawdziany w okresie tygodnia. Zasada ta nie dotyczy 

innych form sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia).  

6. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

niedostatecznej.  

7. Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną, uzupełnia 

wiadomości i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu.  

  
 

VIII. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i indywidualnych 

potrzeb uczniów podczas lekcji języka polskiego  
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1. Dysleksja  

• uwzględnianie niskiego tempa czytania w czasie czytania tekstów, poleceń, instrukcji, 

szczególnie podczas samodzielnej pracy nad zadaniami lub w czasie sprawdzianów (w 

miarę możliwości nieuwzględnianie głośnego czytania wobec klasy),  

• akceptowanie korzystania z lektur w formie audiobooków/filmów jako uzupełnienia 

samodzielnie przeczytanych tekstów,  

• stosowanie do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem krótszych tekstów, 

mniejszej ilości zadań (poleceń),  

• nieuwzględnianie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej podczas oceniania 

prac pisemnych,   

• w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych podawanie schematów 

pracy, fragmentów wypowiedzi pisemnej (np. tylko wstęp),   

• indywidualne pisanie dyktand (np. podanie wcześniej zestawu wyrazów do 

opanowania, stosowanie pisania z pamięci, teksty dyktand z lukami, dopasowanie 

wyrazów do zasady, korzystanie ze słownika ortograficznego),  

▪ wydłużenie czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów (w miarę potrzeby pomaganie w ich odczytaniu) 

oraz na wykonywanie prac pisemnych zgodnie z potrzebami ucznia,  

• kontrolowanie stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych poleceń,  

• ze względu na wolne tempo pracy zmniejszenie liczby zadań (poleceń) lub 

przykładów do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużenie czasu 

pracy,  

• umożliwienie korzystania ze słownika ortograficznego,  

• ukierunkowanie uwagi na lekcjach, udzielanie informacji zwrotnych o poprawności 

wykonywanych zadań,  

• wspieranie w sytuacjach trudnych.  

  

Dysleksja nie uprawnia do zwolnienia z nauki czytania.  

 
 

2. Dysortografia  

• nieuwzględnianie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej podczas oceniania 

prac pisemnych,  

• indywidualne pisanie dyktand (np. podanie wcześniej zestawu wyrazów do 

opanowania, stosowanie pisania z pamięci, teksty dyktand z lukami, dopasowanie 

wyrazów do zasady, korzystanie ze słownika ortograficznego),  

• umożliwienie korzystania ze słownika ortograficznego,  

• indywidualizowanie tempa pracy.  

  

Dysleksja i dysortografia nie uprawnia do zwolnienia z nauki ortografii i gramatyki.  

3. Dysgrafia  

• nieocenianie estetyki pisma,   

• w przypadku trudności odczytania pracy ucznia niekonwencjonalne sprawdzenie, np. 

odczytanie pracy przez samego ucznia lub ustnie przepytanie z danego zakresu materiału,  

• akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze,  

• indywidualizowanie tempa pracy.  

  

Dysgrafia nie uprawnia do zwolnienia z nauki starannego i estetycznego pisania.  

4. Uczeń słabosłyszący  
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• zapewnienie odpowiedniego miejsca w klasie,  

• upewnianie się, czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez 

ucznia (w przypadku trudności zapewnienie dodatkowych wyjaśnień, formułowanie w 

inny sposób poleceń),  

• aktywizowanie ucznia poprzez zadawanie prostych pytań,  

• pisanie ze słuchu – np. stosowanie tylko wyrazów lub zdań wcześniej utrwalonych, w 

oparciu o znane słownictwo, stosowanie tekstów dyktand z lukami, przepisywanie zdań z 

uzupełnieniem „luk” odpowiednimi wyrazami,  

• podczas oceny prac pisemnych nieuwzględnianie błędów wynikających z 

niedosłuchu,  

• indywidualizowanie tempa pracy.  
 

5. Uczeń z obniżoną ogólnie sprawnością intelektualną  

• formułowanie krótkich i prostych poleceń, objaśnianie dłuższych,  

• indywidualizowanie wymagań – ograniczenie treści programowych do niezbędnego 

minimum,  

• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,  

• dzielenie materiału na mniejsze partie, zmniejszanie ilości, stopnia trudności i 

obszerności zadań,  

• formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji,   

• udzielanie w trakcie samodzielnej pracy dodatkowej pomocy, wyjaśnień,  

• stosowanie (w miarę możliwości i potrzeb ucznia) ułatwień typu: wykonaj według 

wzoru, uzupełnij fragment, odszukaj błąd itp.,  

• uwzględnianie wolniejszego tempa pracy.  

  

6. Uczeń ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim  

• podczas oceniania uwzględnianie aktualnych możliwości ucznia, jak i jego ograniczeń, 

wkładu pracy, zaangażowania, samodzielności w wykonywanych działaniach, poziomu 

umiejętności, motywacji do pracy, systematyczności, postępów w rozwoju na miarę 

indywidualnych możliwości,  

• indywidualne pisanie dyktand (np. podanie wcześniej zestawu wyrazów do 

opanowania, stosowanie pisania z pamięci, teksty dyktand z lukami, dopasowanie 

wyrazów do zasady, korzystanie ze słownika ortograficznego),  

• stosowanie do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem krótszych tekstów, 

mniejszej ilości zadań (poleceń),  

• wyjaśnianie poleceń podczas sprawdzianów (w razie potrzeby),  

• stosowanie krótkich i zrozumiałych poleceń,  

• dzielenie materiału na mniejsze partie,  

• uwzględnianie wolnego tempa uczenia się,  

• angażowanie do wypowiedzi ustnej,  

• stosowanie pytań naprowadzających,  

• wydłużanie czasu pracy (w razie potrzeby),  

• stosowanie różnorodnych form wzmocnień pozytywnych w celu zwiększenia 

motywacji do nauki,  

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,  

• stwarzanie okazji do odczuwania satysfakcji i sukcesu z wykonanego zadania.  

  

           7. Uczeń z zaburzeniami kontrolowania emocji  

• konsekwentne, spokojne i stanowcze reagowanie na przejawy nieprawidłowego 

zachowania,  
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• przypominanie o obowiązujących zasadach i normach postępowania,  

• podkreślanie sukcesów i mocnych stron, umożliwienie zaprezentowania własnych 

atutów,  

• docenianie starań ucznia, mobilizowanie do większej pracy nad sobą, budowanie 

motywacji w kierunku nauki.  

 

  

  

IX. Zdalne nauczanie   

  

1. Nauczyciel może sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia zdalnie, wykorzystując  

Office 365 i dostępne na nim aplikacje oraz inne platformy.   

2. Nauczyciel podaje zakres materiału podlegający sprawdzeniu.   

3. Oceniana będzie: wiedza, umiejętności, obowiązkowość, terminowość i aktywność ucznia.  

4.  W okresie zdalnego nauczania przewiduje się następujące formy kontroli:    

a. Sprawdziany/testy on-line (np. gramatyczne, teoretyczno -literackie) na 

platformie quizizz, wordwall lub innej;    

b. Wypracowania (prace pisemne);   

c. Kartkówki on-line (np. z lektury) na platformie quizizz, wordwall lub innej;    

d. Karty pracy;    

e. Aktywność:    

- wypowiedzi ustne, dodatkowe, samodzielne prace, np. projekty, prezentacje,   

- zadania krótkie lub rozwiązane na platformie LearningApps lub innej.    

5. Uczeń ma obowiązek wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami 

ustalonymi oraz przesyłać we wskazany sposób. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną.   

6. Jeżeli przed upływem terminu wykonania pracy uczeń lub rodzic zgłosi nauczycielowi lub 

wychowawcy problemy techniczne lub chorobę dziecka uniemożliwiające pracę zdalną, 

nauczyciel ustala nowy termin wykonania zadania.  

7. Jeżeli uczeń nie dotrzyma warunków z punktu 6. i nie odeśle po raz kolejny pracy w 

terminie, w dzienniku pozostaje wpisana ocena niedostateczna.  

8. W przypadku, jeśli jakieś zagadnienia uczniowi sprawiają trudność, powinien o tym 

poinformować nauczyciela.   

9. Ocenę niedostateczną z kartkówki i sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy pisemnej uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

11. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami. Za 7 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo 

dobrą.    

12. Brak jakiejkolwiek aktywności odnotowuje się minusem – informacja zwrotna dla rodzica 

o pracy dziecka.   

13. W trakcie nauczania zdalnego obowiązkiem ucznia jest prowadzić zeszyt przedmiotowy i 

zapisywać krótkie notatki, zadania oraz wykonywać wskazane ćwiczenia.  

14. Wagi ocen pozostają bez zmian.  

15. Pozostałe zasady określone w PZO nie ulegają zmianie.  

   

X. Ewaluacja   

   

Zespół przedmiotowy dokonuje ewaluacji PZO po zakończeniu roku szkolnego, 

uwzględniając informację zwrotną od uczniów, nauczycieli i rodziców.   
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