
Przedmiotowy System Oceniania - język polski 

 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości. 

2. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku: oceną śródroczną i oceną 

roczną, która uwzględnia ocenę śródroczną. Stopnie wystawiane są na 

podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia. 

3. Przygotowanie ucznia do lekcji języka polskiego - niezbędne na każdych 

zajęciach są: podręcznik, (ćwiczenia), zeszyt przedmiotowy w szeroką 

linię (co najmniej 32 kartkowy). 

4. Uczeń powinien mieć zawsze odrobione pisemne zadanie domowe oraz 

ustne zadanie domowe – przygotowanie z trzech ostatnich lekcji.  

5. Po kilkudniowej nieobecności uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia 

do uzupełnienia zaległości. 

6.  Prace klasowe – całogodzinne lub dwugodzinne prace pisemne w postaci 

wypracowań, testów lub sprawdzianów, z większych partii materiału, są 

obowiązkowe i zapowiadane z wyprzedzeniem 1 tygodnia.  

7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

8. Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do 

zajęć (w tym brak zadania domowego ) przed rozpoczęciem lekcji, z 

wyjątkiem tych, na których jest pisana praca klasowa, sprawdzian lub 

zapowiedziana kartkówka. Każde kolejne nieprzygotowanie czy brak 

zadania skutkują oceną niedostateczną. 

9. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za 3 zgromadzone 

„plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych 

odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną 

pracę w grupach. 

10.Sposoby sprawdzania i egzekwowania wiadomości i umiejętności: 

1. Prace klasowe, sprawdziany, testy. 

2. Wypowiedzi ustne. 

3. Kartkówki. 

4. Dyktanda. 

5. Karty pracy. 



6. Zadania domowe. 

7. Recytacja. 

8. Technika czytania. 

9. Aktywność na lekcji. 

10. Projekty, plakaty. 

11. Osiągnięcia w konkursach (zadania dodatkowe). 

 

 

 

 

Waga ocen za poszczególne osiągnięcia 

 

Lp. Forma oceniania Waga 
oceny 

bieżącej 

1. Praca klasowa, sprawdzian, udział w konkursach 
na szczeblu gminnym i wojewódzkim 

5 

2. Odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji; 
aktywność artystyczna i kulturalna (szkolne 

akademie) 

4 
 

3. Kartkówki, dyktanda, karty pracy, zadania 
dodatkowe 

3 

4. Recytacja, wypracowanie domowe, technika 
czytania, aktywność, praca w grupach,  estetyka 

zeszytu, ocena z zeszytu ćwiczeń, szkolne 
konkursy 

2 

5. Krótkoterminowe zadania domowe 1 

 

 

 

 

 



 

 

Prace pisemne(prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki) są 

punktowane i w zależności od sumy zdobytych punktów 

wystawiona jest ocena wg poniższej skali: 

 

 

% maksymalnej liczby 
możliwych do zdobycia punktów 

Ocena 

              90% -100% bardzo dobry 
75% -89,99% dobry 

 50% - 74,99% dostateczny 

 30% - 49,99% dopuszczający 
0% - 29, 99% niedostateczny 

 

                                                                                    Nauczyciel: Ewa Grzybek 


