
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego ( w szerokie linie, z marginesami, obłożony, podpisany). 

Zeszyt powinien być prowadzony starannie i systematycznie. Obowiązuje komplet notatek z lekcji. 

2. Uczeń prowadzi również ZESZYT LEKTUR, który obowiązuje przez dwa lata nauki (kl. VII i VIII). 

3. Udział w pracach pisemnych jest obowiązkowy. 

 

4. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOŚCI: 

- prace klasowe ( z literatury, testy itp.) 

- sprawdziany (z nauki o języku, epok literackich itp.) 

- kartkówki (obejmujące materiał trzech ostatnich lekcji, sprawdzające znajomość lektury itp.) 

- dyktanda ortograficzne 

- wypowiedzi ustne,  pisemne prace domowe 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego- błędy ort. obniżają ogólną ocenę zeszytu 

- praca w zespole, aktywność, recytacja, konkursy 

- różne działania twórcze (np. wykonanie albumu, pomocy naukowej, plakatu, itp.) 

5.  UWAGI O OCENIANIU: 

 · prace klasowe są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej 

 · kartkówka z trzech ostatnich  lekcji może odbywać się bez zapowiedzi 

 · w semestrze uczeń może być trzykrotnie nieprzygotowany do lekcji, co zgłasza nauczycielowi na początku lekcji; 

każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem oceny „ndst”. Nieprzygotowania nie można zgłosić w dniu 

zapowiedzianej pracy kontrolnej, sprawdzianu, kartkówki. 

 · za aktywność na lekcji można otrzymać „plusy”- pięć plusów to wpis oceny „bdb” do dziennika; 

 - uczeń ma obowiązek uzupełnienia brakujących notatek  wynikających z nieobecności w szkole; 

 · uczeń może jednokrotnie przystąpić do poprawy danej oceny „ndst” z pracy klasowej/ sprawdzianu wiadomości w 

terminie wskazanym przez n-la - termin poprawiania nie może przekroczyć okresu dwóch tygodni od otrzymania oceny. 

Poprawiona ocena zostanie wpisana w miejsce poprzedniej. 

 · uczeń, który był nieobecny podczas pisania pracy klasowej, musi zaliczyć ją w czasie wskazanym przez n-la 

 · brak zad. domowego będącego pracą literacką skutkuje wpisaniem oceny „ndst” do dziennika 

6.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania na danym poziomie oraz 

taki, który reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach. 

7. Prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela. Są one do wglądu podczas konsultacji. 

8. Oceny semestralne (roczne) wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych. Wagi ocen przedstawia tabela: 

Forma aktywności Waga 

prace klasowe 3 

sprawdziany 3 

dyktanda 3 

kartkówki 2 

wypowiedzi ustne 1 

prace domowe 1 

prowadzenie zeszytu 1 

aktywność 1 

recytacja 2 

konkurs 2-5 

różne działania twórcze 1-2 

 

9. Sumę uzyskanych punktów z prac kontrolnych i sprawdzianów przelicza się wg skali :  

0% - 32%   niedostateczny  

33% - 50%   dopuszczający  

51% - 75%   dostateczny  

76% - 90%   dobry 

 91% - 100%   bardzo dobry  

powyżej 100%   celujący                                                                 …………………………………………………….. 

                                                                                                                                          data i podpis ucznia 


