Ogólne zasady przedmiotowego systemu oceniania z j.
polskiego
1. Każdy uczeń posiada obowiązkowo na lekcji zeszyt,
ćwiczenia, podręcznik, w trakcie omawiania lektur
lekturę.
2. Wszystkie prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli
uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, musi
napisać pracę w terminie późniejszym, wyznaczonym
przez nauczyciela.
3. Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję
traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. Trzy
razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić brak
przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji. Fakt ten
zostaje odnotowany w dzienniku za pomocą symbolu
NP. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną
niedostateczną.
4. Uczeń nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zgłosi
brak przygotowania, które nastąpiło z ważnych
przyczyn,
potwierdzonych
pisemnie
przez
rodzica/opiekuna.
5. Nie ocenia się ucznia po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności w szkole. Okres ten trwa od dnia do 7
dni (w zależności od długości absencji).
6. Uczeń po każdej nieobecności jest zobowiązany do
uzupełnienia braków w zeszycie, zeszycie ćwiczeń
oraz innych pracach wskazanych przez nauczyciela.
7. Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do
prac pisemnych swojego dziecka. Prace pisemne
przechowywane są przez cały rok na terenie szkoły.
Ze względu na ochronę danych osobowych oraz
prawa autorskie prace uczniów nie mogą być
udostępniane poza terenem szkoły.
8. Forma i sposób informowania o postępach i
zagrożeniach uczniów jest zgodna z wytycznymi WO.
Formy sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów
Na lekcjach języka polskiego przyjmuje się następujące
formy sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów:
1. Test diagnostyczny (diagnoza) – rozumiany jako
obiektywna próba polegająca na wykonaniu przez
uczniów różnego rodzaju zadań, ćwiczeń itp., w celu
rozpoznania stanu ich wiedzy i umiejętności dla
opracowania dalszej drogi postępowania.
2. Sprawdziany– rozumiane jako zaplanowane przez
nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace
kontrolne uczniów, przeprowadzane w szkole podczas
zajęć edukacyjnych, mające na celu sprawdzenie
wiedzy i umiejętności uczniów z danej partii
materiału.
a) Uczeń, który opuścił sprawdzian musi go napisać
w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. Nie
dotrzymanie tego terminu skutkuje oceną
niedostateczną.
3. Prace klasowe – rozumiane jako zaplanowane przez
nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne formy
wypowiedzi, przeprowadzone w szkole podczas zajęć
edukacyjnych, mające na celu sprawdzenie
umiejętności komponowania tekstów własnych
zgodnie z określonymi warunkami.
a) Uczeń, który opuścił pisemną pracę klasową
musi ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia
powrotu do szkoły. Nie dotrzymanie tego
terminu skutkuje oceną niedostateczną.

4. Kartkówki – rozumiane jako krótkie prace pisemne
sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów,
obejmujące maksymalnie materiał z trzech ostatnich
tematów lub z tematu bieżącego.
a) Kartkówki trwają nie dłużej niż 15 minut.
b) Nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem.
c) Jeżeli uczeń jest nieobecny w terminie, w którym
została przeprowadzona kartkówka może napisać
ją w innym terminie wyznaczonym przez
nauczyciela.
5. Odpowiedź ustna – rozumiana jako krótsza lub
dłuższa ustna reakcja ucznia na pytania skierowane do
niego przez nauczyciela.
a) Oceniając na stopień odpowiedź ustną nauczyciel
bierze pod uwagę zawartość rzeczową, dobór
środków językowych, sposób prezentacji,
umiejętność formułowania myśli i argumentacji.
b) Krótkie odpowiedzi uczniów oraz merytoryczna
aktywność na lekcji nie podlega ocenie cyfrowej,
ale jest odnotowywana jako plus.

Prace pisemne są punktowane, a punkty
przeliczane na stopnie wg poniższej skali:
100% – celujący
99% – 92% – bardzo dobry
91% – 75% – dobry
74% – 51% – dostateczny
50% – 33% – dopuszczający
32% – 0% – niedostateczny
6. Zadanie domowe – rozumiane jako wszystkie formy
pisemne, ustne lub inne, zadane przez nauczyciela do
samodzielnego wykonania w domu.
a) Uczeń ma obowiązek wykonywać zadania
domowe systematycznie.
b) W ciągu semestru uczeń ma prawo do
trzykrotnego zgłoszenia braku pracy domowej.
Fakt ten odnotowywany jest w dzienniku za
pomocą symbolu BZ. Każdy kolejny brak zadania
domowego skutkuje oceną niedostateczną.
c) Zgłoszenie braku pracy domowej powinno
nastąpić na początku lekcji, jeszcze przed
sprawdzaniem prac przez nauczyciela. Jeśli uczeń
nie zgłosi braku zadania, a podczas sprawdzania
wykaże
jego
brak,
otrzymuje
ocenę
niedostateczną.
d) Każdy brak zadania domowego uczeń ma
obowiązek uzupełnić i na polecenie nauczyciela
okazać do wglądu.
e) W przypadku dłuższych form pisemnych zadania
domowego (np. wypracowanie) uczeń ma
obowiązek oddać pracę w wyznaczonym terminie.
Po upływie wyznaczonego terminu prace nie będą
przyjmowane i będą skutkowały oceną
niedostateczną.
f) Nauczyciel w ocenie zadania domowego kieruje
się kryteriami dostosowanymi do formy zadania
domowego.
7. Aktywność na lekcji – rozumiana jako czynne
uczestniczenie ucznia w rozwiązywaniu problemu,
tematu, zadań itp. podczas zajęć.
a) Oceniana jest za pomocą znaków + i –.

b) Pięć uzyskanych plusów skutkuje oceną bardzo
dobrą.
c) Trzy uzyskane minusy skutkują oceną
niedostateczną.
8. Zeszyt i zeszyt ćwiczeń – rozumiane jako zeszyty, w
których uczniowie systematycznie prowadzą notatki,
zapisy z lekcji, wykonują ćwiczenia i odrabiają prace
domowe.
a) Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek
uzupełnienia ww. zeszytów w terminie 1 tygodnia
od dnia powrotu do szkoły.
b) Sprawdzane są 1 raz w semestrze i podlegają
ocenie.
c) Nauczyciel ma prawo zażądać od ucznia zeszytu i
zeszytu ćwiczeń do sprawdzenia w każdej chwili.
9. Znajomość lektur – rozumiana jako wiedza i
umiejętności z zakresu przeczytanego tekstu.
a) Formy sprawdzania znajomości lektur mogą
przybierać różne formy pisemne oraz ustne.
b) W zależności od formy sprawdzenia stosuje się
odpowiednie kryteria oceniania.
c) Każdy uczeń musi wykazać się znajomością
lektur obowiązkowych, zgodnych z wytycznymi
podstawy programowej dla każdego etapu
edukacyjnego.
d) Na każdy rok szkolny oprócz lektur
obowiązkowych przypadają co najmniej dwie
lektury uzupełniające. Zakres ich znajomości
będzie sprawdzany tak, jak w przypadku lektur
obowiązkowych.
e) Ocena niedostateczna z lektury może zostać
poprawiona zgodnie z warunkami poprawy
wykazanymi w PO oraz Statucie Szkoły.
10. Recytacja tekstów poetyckich i prozy.
11. Inne formy pracy ucznia nie wymienione powyżej:
np.: praca w grupach, projekt, itp.
12. Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco –
ustnie lub pisemnie.
13. Kartkówki, krótsze sprawdziany, dyktanda i prace
uczeń wkleja do zeszytu, a rodzice prace te
podpisują.
14. Prace klasowe udostępniane do wglądu uczniom i
rodzicom, rodzice podpisem potwierdzają fakt
zapoznania się ze stopniem.
Ogólne warunki poprawy uzyskanych ocen
1. Poprawie podlegają oceny z następujących form
sprawdzania:
prace klasowe, sprawdziany, znajomość lektur,
recytacja, zadania domowe.
2. Poprawa każdej oceny jest dobrowolna i odbywa się
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu 2
tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić
tylko jeden raz.
Ocena poprawiona wpisywana jest do dziennika na
zasadach zgodnych ze Statutem.
Ocena śródoczna oraz ocena roczna
1. Na ocenę semestralną z języka polskiego składają się
oceny bieżące z różnych form aktywności ucznia.
2. Na ocenę roczną z języka polskiego składa się ocena
semestralna oraz oceny bieżące różnych form
aktywności ucznia.

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych,
oprócz ocen bieżących, brane jest pod uwagę także
zaangażowanie
ucznia,
jego
indywidualne
predyspozycje, aktywność pozalekcyjną, stosunek do
przedmiotu i języka polskiego.
4. Zgodnie z WO oraz Statutem Szkoły uczeń może
ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć języka. O podwyższenie oceny
może ubiegać się na pisemny wniosek swój lub
rodzica skierowany do nauczyciela. Szczegółowe
warunki poprawiania ocen semestralnych i rocznych
znajdują się w WO oraz Statucie Szkoły.
5. Wobec ucznia nieklasyfikowanego oraz ucznia, który
w wyniku klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną
stosuje się procedury opisane w WO oraz Statucie
Szkoły.

