
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w roku szkol. 2021/2022 

I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie (wynikają ze specyfiki przedmiotu, najważniejsze zagadnienia np. standardy 

sprawdzianu itp.) 

1. Systematyczność i terminowość w realizacji wskazanych przez nauczyciela aktywności.  
2. Prace literackie – dłuższe i krótsze wypowiedzi przygotowane przez ucznia, klasowe i domowe prace literackie. 
3. Odbiór różnych tekstów kultury – zrealizowane wskazane aktywności ucznia. 
4. Umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne – karty pracy, testy, dyktanda. 
5. Wiadomości i umiejętności z nauki o języku – sprawdziany klasowe, zeszyty ćwiczeń, karty pracy. 
6. Aktywność podczas lekcji, zaangażowanie w pracę grupy. 
7. Umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy – przygotowanie prezentacji, plakatów itp. 
8. Umiejętność czytania ze zrozumieniem – aktywności wskazane przez nauczyciela. 
9. Technika czytania. 
10. Sposoby wygłaszania tekstów z pamięci. 
11. Przygotowanie inscenizacji, udział w akademiach. 

 

II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności poddawane ocenianiu w trakcie nauki zdalnej 
1. Prace pisemne, oceniane: 

a) sprawdziany - kończące realizowany dział materiału programowego lub obejmujące materiał kilku działów, 
klasowe prace literackie. 
Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich napisać 
z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac  
lub od przyjścia do Szkoły po dłuższej nieobecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność  
na sprawdzianie lub niezgłoszenie się w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie  
w kryteriach oceny zachowania. 

b) kartkówki ( zapowiedziane lub niezapowiedziane prace, trwające do 15 minut, obejmujące swoim zakresem: 

 dla zapowiedzianych - 3 ostatnie jednostki tematyczne; 
 dla niezapowiedzianych – ostatnia lekcja. 

c) prace domowe przygotowane zgodnie ze wskazówkami nauczyciela 
d) dyktanda. 

2. Prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności niepodlegające ocenie  wyrażonej stopniem: 
a) sprawdziany diagnozujące (w tym: diagnozy, sprawdziany półroczne, sprawdziany próbne, testy kompetencji); 

3. Wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedź ustna; 
b) udział w dyskusji. 

4. Działania twórcze: 
a) rozwiązywanie zadań dodatkowych. 
b) praca metodą projektu – lapbooki, prezentacje itp. Zaangażowanie w działania w pracy projektowej; 
c) udział i osiągnięcia w konkursach. 

5. Działania praktyczne: 

a) prezentacja na forum grupy lub klasy wyników swojej pracy; 
6. Praca na lekcji: 

a) aktywność na lekcji; 
b) praca w grupach. 

 
   III.  Kryteria  oceniania  form aktywności ucznia.  
 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 ust. 20, 30. 
2. Kryteria oceniania prac pisemnych dostępne u nauczycieli języka polskiego W klasach VII – VIII kryteria oceniania zgodne 

ze wskazówkami CKE (Załącznik nr1 do PZO z języka polskiego). 

 
IV.  Ocenianie 

1. W szkole stosuje się ocenianie sumujące w skali ocen od 1 do 6 oraz elementy oceniania kształtującego  poprzez udzielanie 
informacji zwrotnej do wskazanych przez nauczyciela prac. Informacja zwrotna nieopatrzona stopniem jest także formą 
oceny. 
Z prac wskazanych jako „prace do oceny” nauczyciel wystawia ocenę kształtującą (recenzja, komentarz) lub ocenę 
sumującą (stopień) - zgodnie z przekazanymi kryteriami sukcesu do takiej formy pracy.  

2. Zasady oceniania aktywności ucznia - skala procentowa : 
a) celujący – 96% - 100%; 



b) bardzo dobry – 90% - 95%; 
c) dobry – 76% -89%; 

d) dostateczny – 51% - 75%; 
e) dopuszczający – 34% - 50%; 
f) niedostateczny – 0% - 33%. 

3. Inne formy oceniania: 
a) praca na lekcji: 

 może być oceniana plusem „+”,  np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi,  aktywna praca 
w grupach.  Za 6 „+” uczeń otrzymuje ocenę celującą; 

 może być oceniana minusem „-” np. niewykonywanie poleceń nauczyciela, brak uważności. Za 6 „-”uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. 

b) systematyczność: 

 może być oceniana plusem „+”, np. terminowość oddawania wskazanych rac, przynoszenie tekstu lektury 
podczas omawiania, oddawanie przekazanych do wglądu kartkówek i klasówek. Za 6 „+” uczeń otrzymuje 
ocenę celującą; 

 może być oceniana minusem „-”, niewywiązywanie się ze wskazanych powyżej aktywności, niezgłoszenie 
nieprzygotowania; 

c) informacja zwrotna. 
4. Wpływ na ocenę klasyfikacyjną mają wszystkie stosowane w Szkole formy oceniania zgodnie z następującą hierarchią 

(obszary aktywności wymienione w pierwszej kolejności mają większy wpływ na ocenę klasyfikacyjną, obszary 

wymienione na końcu listy mają mniejszy wpływ na ocenę klasyfikacyjną niż te wymienione wcześniej): 

a) sprawdziany, prace klasowe, klasowe prace literackie; 
b) kartkówki, odpowiedzi ustne;  
c) dłuższe i krótsze formy wypowiedzi pisemnej wskazane przez nauczyciela; 
d) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji; 
e) prace domowe; 
f) inne formy aktywności ucznia (w tym systematyczne i terminowe realizowanie wskazanych zadań, 

samokształcenie) 

 
V. Zasady poprawiania ocen. 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52.  

2. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianu. Sprawdzian można poprawić w 
ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia. Do dziennika zajęć wpisuje się ocenę 
otrzymaną ze sprawdzianu i ocenę otrzymaną z poprawy sprawdzianu. 

3. Istnieje możliwość poprawienia partii materiału w formie i sposobie wyznaczonej przez nauczyciela. 
4. Ocena przewidywana nie jest oceną klasyfikacyjną i może ulec zmianie.  
5. Szczegółowe zasady poprawiania ocen przewidywanych opisane są w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 52 ust. 36-47. 

 
 
VI. Nieprzygotowania do lekcji. 

1. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, np. 

 brak pracy domowej; 

 brak zeszytu; 

 brak pomocy potrzebnych do lekcji; 

 niegotowość do odpowiedzi. 
2. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. 

3.  Uczeń winien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją. 

4. Po wykorzystaniu dopuszczalnych nieprzygotowań, nauczyciel przedmiotu  wysyła informację do wychowawcy i 

rodziców ucznia. Kolejne nieprzygotowania skutkują otrzymaniem minusa „-”. 

 
VII. Sposoby dokumentowania i informowania o ocenach. 

1. Opisane w Statucie Szkoły rozdz. VIII § 56. 

 

 

 

 


