
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA 

POLSKIEGO W KLASACH VII -VIII 

 

Nauczyciel: Beata Gawlik - Libor 

Cele przedmiotowego systemu oceniania: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

•  motywowanie ucznia do systematycznej pracy, 

• dostarczenie informacji o postępach, trudnościach w przyswajaniu 

wiedzy przez ucznia 

• umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

 

Formy aktywności ucznia podlegające ocenie z języka polskiego: 

1. Wypowiedzi pisemne: 

•  prace klasowe – wypracowania 

• sprawdziany gramatyczne; 

• sprawdziany z lektur przed i po omówieniu; 

• prace ortograficzne; 

• testy w oparciu o tekst czytany (czytanie ze zrozumieniem); 

• prace domowe . 

2. Wypowiedzi ustne: 

• odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe); 

• kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne); 

• kultura żywego słowa (recytacja, scenki, dramy, prezentacje 

teatralne); 

• aktywność na lekcji ( 5 plusów na ocenę bardzo dobrą). 

3. Formy dodatkowe: 

• udział w konkursach polonistycznych, recytatorskich; 

• prezentacje multimedialne; 

• referaty. 

4. Przygotowanie do zajęć obejmuje: 

• prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

• znajomość lektur; 

• posiadanie obowiązkowych podręczników i tekstów analizowanych 

lektur. 



 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów: 

• Prace klasowe, sprawdziany i prace ortograficzne są obowiązkowe. 

W razie absencji uczeń musi napisać je w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły (konkretny termin ustala nauczyciel). 

• Wypowiedzi pisemne są zapowiadane co najmniej tydzień przed ich 

terminem (nie dotyczy to dyktand i kartkówek). 

• Prace pisemne są sprawdzane i oddawane w ciągu dwóch tygodni. 

• Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu zgodnie z zapisem 

zawartym w WSO. Poprawa odbywa się w terminie i miejscu 

ustalonym przez nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 

tygodni). 

• Kartkówki traktowane są jako odpowiedź ustna mogą być 

organizowane bez zapowiedzi. 

• Uczeń nie jest oceniany natychmiast po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. Uczeń dostaje określony czas na 

nadrobienie zaległego materiału. 

• Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań 

domowych) za czas swojej nieobecności jak najszybciej po powrocie 

do szkoły. 

•  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, tylko na początku 

lekcji, dwa razy w semestrze oraz brak zadania ( 2 razy w 

semestrze). 

• Pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również 

przeczytanie tekstu kultury. 

• Za aktywność oraz pracę podczas lekcji (w zależności od 

zaangażowania i trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, które 

mogą być sumą plusów lub minusów zdobywanych systematycznie 

w trakcie zajęć.  

• Zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy. 

 

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

100%   - celujący 

90 %- 99,99% bardzo dobry 

75% - 89,99% dobry 

50 %– 74,99% dostateczny 



30% - 49,99% dopuszczający 

0% - 29,99% niedostateczny 

 

Zasady informowania o wymaganiach i postępach w nauce: 

• wszystkie oceny są jawne, obiektywne, podawane uczniom na 

bieżąco, a rodzicom maja do nich dostęp poprzez dziennik 

elektroniczny i w trakcie zebrań; 

• nauczyciel przekazuje uczniowi ustny komentarz do każdej 

wystawionej oceny; 

• uczeń ma wgląd do prac pisemnych w trakcie bieżącego roku 

szkolnego. 

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: 

śródroczną i roczną. Nauczyciel wystawia je na podstawie wagi ocen 

cząstkowych za wszystkie formy aktywności ucznia. 


