
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

 

 1.  Z języka polskiego ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace klasowe, sprawdziany 

umiejętności językowych i literackich, dyktanda,  testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, recytacje, scenki, dramy, 

prezentacje, prace domowe, praca na lekcji, praca z lekturą, także zeszyt ćwiczeń, aktywność, inwencja twórcza , 

kultura żywego słowa . 

2.  Każdy uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za wykonane prace nadobowiązkowe, za udział w konkursie 

przedmiotowym, literackim, poetyckim, recytatorskim, ortograficznym. 

3.  Prace klasowe i sprawdziany umiejętności językowych i literackich są zapowiedziane na tydzień przed 

planowanym terminem i poprzedzone lekcją określającą wymagane treści i umiejętności. 

4.  Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, dyktando bądź sprawdzian, to powinien napisać go na najbliższej lekcji 

lub w terminie ustalonym z nauczycielem. 

5.  Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy klasowej i sprawdzianu w ciągu 10 dni roboczych od dnia 

otrzymania tej oceny. W terminie ustalonym z nauczycielem. 

6.  Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy domowej i odpowiedzi ustnej na kolejnych zajęciach. Pracą 

domową jest również przeczytanie tekstu literackiego. Niewykonanie takiej pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

7.  Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana 

ocena jest wpisana do dziennika. 

8.  Za aktywność oraz pracę podczas lekcji ( w zależności od zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje 

oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy ( pięć plusów – ocena bardzo dobra ). 

9.  Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to prac 

klasowych, dyktand, sprawdzianów, recytacji ). 

10.  Jeżeli uczeń nie dotrzyma terminu wyznaczonego na oddanie długoterminowej pracy domowej, otrzymuje 

ocenę niedostateczną; ( warunki poprawy – zob. pkt 6 ). 

11.  Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda oraz 

długoterminowe prace domowe są sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni. 

12.  Kartkówki i prace domowe są sprawdzone i oddane w ciągu tygodnia. 

13.  Uczeń zobowiązany jest do noszenia podręczników i prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

14.  O przewidywanej niedostatecznej ocenie semestralnej / rocznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie ) są 

informowani na 2 tygodnie przed zakończeniem semestru / roku szkolnego. 

15.  O przewidywanej ocenie semestralnej / rocznej uczeń informowany jest na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

16.  Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 10 ocen cząstkowych. 

17.  Nie przewiduje się „zaliczania” na wyższą ocenę przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych. 

 

W KWESTIACH NIE UJĘTYCH W PRZEDMIOTOWYM SYSTEMIEOCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. 

 

 

 


