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PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA  NA  ZAJĘCIACH  JĘZYKA  POLSKIEGO 

  

1. W trakcie jednego semestru uczeń możne być dwukrotnie nieprzygotowany. Nieprzygotowanie 

do lekcji (brak zadania domowego, nieopanowanie materiału z trzech ostatnich tematów) należy 

zgłosić na początku lekcji nauczycielowi, który pisemnie je udokumentuje. Przekroczenie limitu 

dwóch nieprzygotowań wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 
 

2. Uczeń powinien być zawsze przygotowany z trzech ostatnich lekcji, których znajomość może 

zostać sprawdzona w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (kartkówki).  
 

3. Uczniowie na początku roku szkolnego zakładają zeszyt formatu A4, w szerokie linie. Wszelkie 

materiały otrzymywane od nauczyciela stanowią integralną część zeszytu i muszą być przez 

ucznia do niego wklejane.  
 

4. O testach polonistycznych i diagnozujących uczniowie zostają poinformowani 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem, natomiast sprawdzian nauczyciel zapowiada z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Terminy wymienionych prac zostają odnotowane w terminarzu dziennika 

elektronicznego Librus. 
 

5. W trakcie roku szkolnego są przewidziane różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

ucznia: prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki, wypracowania.    
 

6. Przewidywana jest niezapowiedziana i losowa kontrola zeszytów przedmiotowych pod kątem 

systematyczności zapisów. Nieobecność ucznia na lekcji nie usprawiedliwia braku notatek 

w zeszycie. 
 

7. Na lekcję języka polskiego uczeń obowiązkowo przynosi zeszyt i podręcznik wskazany przez 

nauczyciela oraz lektury szkolne. Ma obowiązek prowadzić sumiennie zeszyt przedmiotowy. 

Trzykrotny brak zeszytu przedmiotowego i brak pracy na lekcji jest równoznaczny z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej.  
 

8. Niedostarczenie pracy domowej (np. wypracowania) w wyznaczonym terminie jest 

równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Zapomnienie zeszytu, w którym powinna 

znajdować się praca domowa, jest traktowane jako jej brak i wiąże sie z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 
 

9. Uczeń pisze wypracowanie domowe na papierze kancelaryjnym w szerokie linie z wydzielonym 

marginesem. 
  
10. Wypracowania domowe muszą być samodzielne. Wszelkie prace posiadające znamiona 

plagiatu zostaną objęte następującą sankcją: -30 punktów z zachowania za oszustwo. Po 

oddaniu prac przez nauczyciela uczniowie-plagiatorzy piszą wypracowanie na bieżącej lekcji.  
 

11. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę, która nie jest zgodna z tematem. 
 

12. W pracy pisemnej,  mającej objętość mniejszą niż połowa wymaganej, ocenie podlega tylko 

treść. 
 

13. Przy ocenie wypracowania brana jest pod uwagę:  

 Zgodność pracy z tematem. (Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za pracę, która nie 

jest zgodna z tematem.) 

 Poprawność merytoryczna pracy. (W pracy nie pojawiają się błędy typu: Stefan 

Żeromski jest autorem „Pana Tadeusza”, itp.) 

 Segmentacja tekstu i styl. (Tekst ma kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych 

proporcji i zastosowanymi akapitami. Jest spójny oraz logicznie uporządkowany - nie 

pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia. Styl wypowiedzi jest dostosowany do formy 

wypowiedzi.) 
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 Język i styl. (Uczeń poprawnie pod względem znaczeniowym stosuje słownictwo, również 

w związkach frazeologicznych. Prawidłowo odmienia wyrazy i łączy je w zdania – 

nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych. Trafnie dobiera środki 

językowe. W pracy nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, 

wielosłownie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, 

nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnione wyrażenia typu: praktycznie rzecz biorąc, 

dajmy na to, powiedzmy; styl jest dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy 

wypowiedzi) Dopuszczalne są trzy błędy w tej kategorii. 

 Zapis tekstu (Ortografia i interpunkcja są poprawne.) Dopuszczalny jest jeden błąd 

ortograficzny i dwa błędy interpunkcyjne w pracach pisemnych uczniów bez opinii 

PPP. Dopuszcza się dwa błędy ortograficzne oraz trzy błędy interpunkcyjne 

w pracach pisemnych uczniów z opinią PPP. Uczniowie z opiniami o dysgrafii są 

zobowiązani do zapisywania drukiem wypracowań domowych, prac klasowych, 

sprawdzianów,  testów.  
 

14. Dyktanda ortograficzne zawierają około 50. wyrazów z trudnością ortograficzną. 
 

15. Zasady oceniania dyktanda ortograficznego dla uczniów bez opinii PPP. 

1 błąd ortograficzny ------ bardzo dobry 

2 błędy ortograficzne ------ dobry 

3 błędy ortograficzne ------ dostateczny 

4 błędy ortograficzne ------ dopuszczający 

5 błędów ortograficznych  i więcej ---- niedostateczny 
 

16. Zasady oceniania dyktanda ortograficznego dla uczniów z opinią PPP. 

1 – 2 błędów – bardzo dobry 

3 – 4 błędów – dobry 

5 – 6 błędów – dostateczny 

7 – 8 błędów – dopuszczający 

9 – 10 błędów i więcej – niedostateczny 
 

17. Zasady oceniania dyktand interpunkcyjnych dla uczniów bez opinii PPP. 

1 - 3 błędów – bardzo dobry 

4 – 6 błędów – dobry 

7 – 9 błędów – dostateczny 

10 – 12 błędów – dopuszczający 

13 – 15 błędów i więcej– niedostateczny 
 

18. Zasady oceniania dyktand interpunkcyjnych dla uczniów z opiniami PPP 

1 – 4 błędów – bardzo dobry 

5 – 7 błędów – dobry 

8 – 10 błędów – dostateczny 

11 – 13 błędów – dopuszczający 

14 – 16 błędów i więcej – niedostateczny 
 

19. Nauczyciel uwzględnia wszystkie pisemne opinie o uczniach wydane przez Poradnię 

Pedagogiczno - Psychologiczną. 
 

20. Łączna suma punktów uzyskana przez ucznia na sprawdzianie, teście itd. jest przeliczana 

na ocenę w następujący sposób:  
 

0% - 31% - niedostateczny  

32% - 35% - dopuszczający minus  

36% - 40% - dopuszczający  

41% - 49% - dopuszczający plus  

50% - 56% - dostateczny minus  

57% - 64% - dostateczny  
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65% - 74% - dostateczny plus 

75% - 78% - dobry minus 

79% - 82% - dobry 

83% - 89% - dobry plus 

90% - 91% - bardzo dobry minus  

92% - 94% - bardzo dobry 

95% - 97% - bardzo dobry plus 

98% - 100% - celujący  
 

21. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, po czym oddaje 

nauczycielowi, który przechowuje je do końca roku szkolnego i udostępnia rodzicom na 

zebraniach i konsultacjach. 
 

22. Wagi poszczególnych ocen z języka polskiego. 
 

A. test diagnostyczny i praca klasowa zawierająca dłuższą wypowiedź pisemną na zadany temat i 

w określonej formie  – waga 5 

B. sprawdzian (z gramatyki, lektury, materiału bieżącego; dyktando) – waga 5 

C. kartkówka z bieżącego materiału – waga 3  

D. odpowiedź ustna – waga 2 

E. zadanie domowe (również wypracowanie domowe) – waga 2 

F. prace dodatkowe – waga 2 

G. recytacja tekstu – waga 2 

H. ćwiczenia – waga 2 

I. prowadzenie zeszytu, wykonywanie notatek – waga 2 

J. praca na lekcji – waga 2 

K. aktywność na lekcji – waga 1 

L. inne – waga 2 
 

23. Nauczyciel ocenia aktywność i pracę uczniów na lekcji.  
 

24. Uczeń jest zobowiązany do poprawy ocen niedostatecznych w terminie do dwóch tygodni 

od dnia jej otrzymania. Liczba popraw jest ograniczona do dwóch. Nie ma możliwości poprawy 

testów diagnostycznych.   
 

25. Jeżeli uczeń nie jest zadowolony z otrzymanej oceny, może ją poprawić w przeciągu dwóch 

tygodni od oddania sprawdzianu lub kartkówki. Każda ocena otrzymana z poprawy zostaje 

wpisana do dziennika. 
 

26. Uczeń jest zobowiązany w trakcie dwóch tygodni napisać zaległe prace, które były na 

lekcjach przeprowadzane podczas jego nieobecności. Po upływie dwutygodniowego terminu 

uczeń musi być przygotowany do bezzwłocznego zaliczenia zaległych prac na bieżących 

lekcjach. 
 

27. Na koniec semestru/roku nie przewiduje się zaliczania materiału ze względu na to, że uczeń ma 

możliwość na bieżąco poprawiać oceny z prac. 
 

28. Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną stopni cząstkowych, uwzględnia różnorodne 

obszary aktywności ucznia. 

 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

   podpis ucznia                podpis rodzica 

 

 

 


