
Język polski - System oceniania 

 

Uczeń oceniany jest za słuchanie, mówienie, czytanie tekstów i ich rozumienie, pisanie  i naukę o języku. Z 

każdego zakresu nauczyciel ustala wymagania na oceny.  

1. Obowiązują oceny w skali 1-6. 

2. Jeśli praca ucznia oceniana jest punktowo, punkty przelicza się na oceny według kryteriów: 

jeśli w zestawie są zadania na ocenę celującą 

100%-ocena celująca 

90%-99%-ocena bardzo dobra 

75%-89%-ocena dobra 

55%-74%-ocena dostateczna 

35%-54%-ocena dopuszczająca 

0-34%-ocena niedostateczna 

 

jeśli w zestawie nie ma zadań na ocenę celującą 

90-100%- ocena bardzo dobra 

75%-89%-ocena dobra 

55%-74%-ocena dostateczna 

35%-54%-ocena dopuszczająca 

0-34%-ocena niedostateczna 

 

3. Ocenie podlegają 

- wypowiedzi ustne na lekcji i z nią związane 

- wypowiedzi ustne przygotowane w domu (prezentacje i recytacje) 

- technika głośnego czytania 

- czytanie ze zrozumieniem ( w tym sprawdziany ze znajomości lektur) 

- znajomość terminów dotyczących teorii literatury 

- wypracowania domowe i klasowe (oceniane za realizację tematu, kompozycję, język i zapis) 

- pisemne prace domowe i klasowe – ćwiczenia, notatki itp. 

- zeszyt (według podanych kryteriów), 

- prace plastyczne – konkretyzacje tekstów literackich 

 

4. Uczeń ma obowiązek rozliczyć się z zadań ocenianych przez nauczyciela (prace klasowe, sprawdziany, 

kartkówki, zestawy ćwiczeń wykonywane w domu lub na lekcji, testy, prezentacje, recytacje, 

długoterminowe prace domowe). Jeśli uczeń nie był obecny, wystawia się mu ocenę 0.Uczeń ma 

obowiązek poprawy oceny „0” w terminie zapisanym w Statucie Szkoły 

- jeśli nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona i trwała minimum 5 dni szkolnych, uczeń ma 2 tygodnie na 

poprawę oceny „0” od momentu powrotu do szkoły, ma również obowiązek wcześniejszego powiadomienia 

nauczyciela przedmiotu o chęci poprawy oceny 

- jeśli usprawiedliwiona nieobecność ucznia trwała mniej niż 5 dni, możliwość poprawy oceny „0” wyznacza 

nauczyciel w najbliższym możliwym terminie 

- nieusprawiedliwiona nieobecność na wyżej wymienionych pracach pisemnych równa się ocenie 

niedostatecznej bez możliwości poprawy 

- nie ma możliwości poprawy oceny jeśli uczeń został przyłapany na oszustwie – „ściąganiu”  

5. Uczeń może 2 razy w semestrze być nieprzygotowany do lekcji (brak materiałów, zeszytu, krótkiego 

zadania domowego) 

6. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i odbywać się będzie nie później niż 1 tydz. po oddaniu prac 

przez nauczyciela. Poprawę uczeń pisze tylko raz. Jeśli uczeń chce uzyskać ocenę dobrą i wyżej na 

semestr, oceny ze sprawdzianów z nauki o języku muszą być wyższe niż dopuszczający. 

7. Wszystkie oceniane prace uczniów będą archiwizowane w szkole.  

8. Uczeń z dysleksją obowiązkowo pracuje nad swoją dysfunkcją i raz w tygodniu pokazuje zeszyt pracy 

nauczycielowi. Jest to warunek obniżenia wymagań. 

9. Warunki i tryb uzyskania oceny końcowej (semestralnej) wyższej niż przewidywana: 

 uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na lekcjach j. polskiego (nie mogą to być wagary), 

 frekwencja na zajęciach nie była niższa niż 80% ( z wyjątkiem długotrwałej choroby), 

 przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych; 

 uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych - wyższych niż ocena 

niedostateczna, również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji 

indywidualnych. 

 w ciągu miesiąca poprzedzającego radę klasyfikacyjną uczeń stara się uzyskiwać oceny bieżące 

umożliwiające wystawienie oceny wyższej niż przewidywana. 

10. Wagi ocen 

6 testy (zestawy zadań z działu) wykonywane w klasie przez 1-2 godziny, plagiat 

(„ściąganie”) 



5 Lepsza szkoła, testy diagnozujące, próbne, wypracowania klasowe, praca w projekcie, 

portfolio 

4 sprawdziany (mniej niż 45 min.), wypracowania domowe, wypowiedzi ustne (prezentacja, 

recytacja, przygotowana dłuższa wypowiedź) 

3 ćwiczenia domowe (pisemne, prace plastyczne, zestawy zadań przed egzaminem), 

prowadzenie zeszytu, zadania na zaliczenie semestru 

2 ćwiczenia na lekcji, technika czytania 

1 aktywność na lekcji, nieprzygotowanie (brak zeszytu, podręcznika, lektury; po 2. razie) 
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