
JĘZYK POLSKI – ZASADY OCENIANIA 

1. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami Szkolnego Systemu Oceniania. 

2. Wymagania programowe z języka polskiego przedstawiane są uczniom na początku roku 

szkolnego w wersji uogólnionej, skróconej. Pełna ich wersja znajduje się w bibliotece szkolnej. 

3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne z bieżących wiadomości obejmujące nie więcej niż 

trzy ostatnie lekcje nie wymagają określenia ich terminu. Z materiału obejmującego więcej niż 

trzy ostatnie tematy sprawdziany, prace klasowe zapowiada się na tydzień przed ustalonym 

terminem  (sprawdzian – wiedza, znajomość lektury, czytanie ze zrozumieniem; praca klasowa 

- pisanie wypracowania w klasie). 

4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przekazuje do wglądu uczniom nie później niż 

w ciągu 21 dni roboczych po terminie ich przeprowadzenia ( nie dotyczy kartkówek, które 

oceniane są w ciągu 14 dni roboczych). 

5. W przypadku oddania sprawdzonych i ocenionych prac po upływie terminu określonego w 

pkt.2., nauczyciel nie może wpisać ocen w dzienniku bez zgody ucznia. 

6. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie pisemnym z przyczyn usprawiedliwionych 

zobowiązany jest uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia tego sprawdzianu w ciągu trzech 

dni roboczych po powrocie do szkoły. 

7. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia lekcję, na której miał wyznaczony sprawdzian, 

otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną. 

8. Uczeń, który w trakcie sprawdzania wiedzy korzysta z niedozwolonych pomocy lub pracuje 

niesamodzielnie (z pomocą innych uczniów), otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9.  Ocenę niedostateczną otrzymuje również uczeń, który popełnia plagiat przygotowując pisemną 

pracę domową. 

10. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, 

otrzymanej ze sprawdzianu w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Czas na poprawę 

to miesiąc od oddania ocenionych sprawdzianów. 

11. Prawo, o którym mowa w pkt. 8, nie przysługuje uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną 

w trybie określonym w punkcie 6. 

12. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może wyrazić zgodę na poprawianie wyższych ocen 

niż dopuszczające. 

13. Ocena z poprawy dopisywana jest w dzienniku obok wcześniej otrzymanej oceny z 

zastrzeżeniem pkt.12. 

14. Nauczyciel może odstąpić od wpisania do dziennika oceny z poprawy, jeżeli nie jest wyższa od 

wcześniej uzyskanej oceny. 

15. Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „+”(plusów). Trzy plusy dają cząstkową ocenę 

bardzo dobrą. 

16. Brak aktywności, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do lekcji oceniane są za pomocą „-„ 

(minusów). Trzy minusy dają ocenę cząstkową niedostateczną. 

Kategoria oceny Waga oceny 

Pisemna praca klasowa (np. rozprawka, interpretacja tekstu) 5 

Sprawdzian wiadomości 4 

Praca domowa pisemna (np. rozprawka, interpretacja tekstu) 4 

Sprawdzian – rozumienie tekstu. 3 

Kartkówka (z trzech ostatnich lekcji) 3 

Zadanie domowe ( praca pisemna krótka) 3 

Odpowiedź ustna 3 

Samodzielna prezentacja ustna – interpretacja tekstu i własne 

przykłady 

5 

Karty pracy 3 

Dodatkowa praca konkursowa ucznia 6 



Olimpiada 6 

Aktywność na lekcji 4 

 

 

Ocenianie sprawdzianów, prac pisemnych: 

40% - dopuszczający 

50% - dostateczny 

65% - dobry 

80% - bardzo dobry 

95% - celujący 

 

Średnia ważona 

 

1,00 – 1,99 – niedostateczny 

2,00 - 2,69 – dopuszczający 

2,70 – 3,69 – dostateczny 

3,70 – 4,69 – dobry 

4,70 – 5,29 – bardzo dobry 

5,30 – 6,00 – celujący 

 

 

 


