Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego
dla klas po szkole podstawowej

I.

Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia, rzetelnie się do nich przygotowywać, korzystać
na lekcjach z własnego podręcznika, właściwie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać wiedzę
w przypadku nieobecności.

II.

Uczeń będzie oceniany za:
1) prace klasowe w formie:
a) wypracowań
b) testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem
c) sprawdzianów wiadomości w formie testu otwartego
d) sprawdzianów znajomości tekstu lektur obowiązkowych
2) odpowiedzi ustne
3) kartkówki z bieżącego materiału
4) aktywność (uczestnictwo w lekcjach, prezentacje, dodatkowe prace)
5) domowe prace pisemne (wypracowania, notatki w zeszycie); nauczyciel, kontrolując zeszyt, może ocenić
jednorazowo kilka prac pisemnych.

III.

Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu i jego maturalną rangę uczeń ma obowiązek pracować
systematycznie, co stwarza możliwość poprawienia średniej ocen przez każdą kolejną ocenę cząstkową.
Uczeń ma możliwość przystąpienia jeden raz do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej wagi
5 w terminie do dwóch tygodni od dnia oddania jej przez nauczyciela i jej omówienia. Jednak ocena,
która go uprzednio nie satysfakcjonowała, pozostaje w dzienniku (jej waga spada do wagi 2) i ma wpływ
na ocenę końcową. O spełnieniu warunków poprawy, jej formie decyduje ostatecznie nauczyciel.

IV.

Oceny będą wystawiane wg przelicznika:
0 – 50% - ndst.
51 – 60% - dop.
61 - 75% - dost.
76 – 85 % - db.
86 – 95% - bdb.
96 – 100% - cel.

V.

Wagi ocen:







sprawdziany z wiedzy i wypracowania klasowe – waga 5
testy czytania ze zrozumieniem, odpowiedzi ustne – waga 4
prace domowe, np. wypracowania domowe – waga 3
aktywność – waga od 1 do 3; waga będzie ustalana przez nauczyciela doraźnie zależnie od rodzaju
aktywności
diagnozy – wynik podany w procentach bez ustalonej wagi

VI.

Wypracowania i odpowiedzi ustne będą oceniane wg kryteriów zamieszczonych w informatorze CKE z
języka polskiego, obowiązujących na maturze od roku szkolnego 2022/23.

VII.

Znajomość tekstu lektur, określonych w podstawie programowej jako obowiązkowe, może być
kontrolowana w formie sprawdzianów.
Sprawdziany te będą oceniane wg następującego przelicznika:
0-50% niedostateczny
51-70% minus („-‘’)
71-100%
zaliczenie („+’’)
Pojedyncza ocena ze sprawdzianu nie wpływa na średnią ważoną, ale:



trzy cząstkowe oceny niedostateczne za nieznajomość tekstu lektury są równoważne z cząstkową
oceną niedostateczną (wagi „3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur i obniżeniem oceny
semestralnej o jedną;



dwie oceny niedostateczne (1,1) lub jedna ocena niedostateczna oraz dwa minusy (1,-,-), lub trzy
minusy (-,-,-) powodują otrzymanie pod koniec semestru cząstkowej oceny niedostatecznej (wagi
„3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur obowiązkowych.

Przed końcem semestru uczeń ma prawo przystąpić do poprawy jednego sprawdzianu z treści lektury.

VIII.

IX.

Ocena semestralna i roczna wystawiana jest zgodnie z zapisem w statucie szkoły:
od 1,7 – dopuszczający
od 2,7 – dostateczny
od 3,6 – dobry
od 4,6 – bardzo dobry
od 5,6 – celujący
W przypadku nauczania zdalnego nie obowiązuje punkt VII, a znajomość treści lektur może być
sprawdzana i oceniana podczas odpowiedzi ustnej.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego
dla klas pogimnazjalnych

I.

Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia, rzetelnie się do nich przygotowywać, korzystać
na lekcjach z własnego podręcznika, właściwie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać wiedzę w
przypadku nieobecności.

II.

Uczeń będzie oceniany za:
1) prace klasowe w formie:
a) wypracowań
b) testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem
c) sprawdzianów wiadomości w formie testu otwartego
d) sprawdzianów znajomości tekstu lektur obowiązkowych
2) odpowiedzi ustne
3) kartkówki z bieżącego materiału
4) aktywność (uczestnictwo w lekcjach, prezentacje, dodatkowe prace)
5) domowe prace pisemne (wypracowania, notatki w zeszycie); nauczyciel, kontrolując zeszyt, może ocenić
jednorazowo kilka prac pisemnych.

III.

Ze względu na specyficzny charakter przedmiotu i jego maturalną rangę uczeń ma obowiązek pracować
systematycznie, co stwarza możliwość poprawienia średniej ocen przez każdą kolejną ocenę cząstkową.
Uczeń ma możliwość przystąpienia jeden raz do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej wagi 5 w
terminie do dwóch tygodni od dnia oddania jej przez nauczyciela i jej omówienia. Jednak ocena, która go
uprzednio nie satysfakcjonowała, pozostaje w dzienniku (jej waga spada do wagi 2) i ma wpływ na ocenę
końcową. O spełnieniu warunków poprawy, jej formie decyduje ostatecznie nauczyciel.

IV.

Wypracowania będą oceniane wg maturalnych zasad oceniania, zamieszczonych w informatorze CKE
z języka polskiego, obowiązującym od r. 2015.
Procentowy przelicznik na oceny:
0 – 39% - ndst.
Praca typu maturalnego :0 – 19 pkt.
40 – 50% - dop.
20 – 25 pkt.
51 – 69 % - dost.
26 – 34 pkt.
70 – 84 % - db.
35 – 42 pkt.
85 – 100 % - bdb.
43 – 50 pkt.
Ocena celująca jest możliwa za prezentację wiedzy i umiejętności wykraczających poza
program.

V.

VI.
VII.

Pozostałe oceny będą wystawiane wg przelicznika:
0 – 40% - ndst.
Typowy test czytania ze zrozumieniem
0 – 8 pkt.
41 – 55% - dop.
9 – 11 pkt.
56 - 75% - dost.
12 – 15 pkt.
76 – 90 % - db.
16 – 18 pkt.
91 – 100% - bdb.
19 – 20 pkt.
Ocena celująca jest możliwa za prezentację wiedzy i umiejętności wykraczających poza
program.
Odpowiedzi ustne będą oceniane wg kryteriów zamieszczonych w informatorze CKE z języka
polskiego, obowiązującym od roku 2015.
Znajomość tekstu lektur, określonych w podstawie programowej jako obowiązkowe, będzie
systematycznie kontrolowana w formie sprawdzianów.
Sprawdziany te będą oceniane wg następującego przelicznika:
0-50% - niedostateczny
51-70% minus („-‘’)
71-100%
zaliczenie („+’’)

Pojedyncza ocena ze sprawdzianu nie wpływa na średnią ważoną.
We wszystkich klasach maturalnych oraz w klasach z rozszerzonym językiem polskim:




Trzy cząstkowe oceny niedostateczne za nieznajomość tekstu lektury są równoważne z cząstkową
oceną niedostateczną (wagi „3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur i obniżeniem oceny
semestralnej o jedną.
Dwie oceny niedostateczne (1,1) lub jedna ocena niedostateczna oraz dwa minusy (1,-,-), lub trzy
minusy (-,-,-) powodują otrzymanie pod koniec semestru cząstkowej oceny niedostatecznej (wagi
„3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur obowiązkowych.

W pozostałych klasach:




VIII.



X.

Dwie oceny niedostateczne (1,1) lub jedna ocena niedostateczna oraz dwa minusy (1,-,-), lub trzy
minusy (-,-,-) powodują otrzymanie pod koniec roku szkolnego cząstkowej oceny niedostatecznej
(wagi „3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur obowiązkowych.

Wagi ocen:






IX.

Trzy cząstkowe oceny niedostateczne za nieznajomość tekstu lektury są równoważne z cząstkową
oceną niedostateczną (wagi „3”) za zbyt słabą znajomość treści lektur i obniżeniem oceny rocznej
o jedną.

sprawdziany z wiedzy i wypracowania klasowe – waga 5
testy czytania ze zrozumieniem, odpowiedzi ustne – waga 4
prace domowe, np. wypracowania domowe – waga 3
aktywność – waga od 1 do 3; waga będzie ustalana przez nauczyciela doraźnie zależnie od rodzaju
aktywności
diagnozy – wynik podany w procentach bez ustalonej wagi

Ocena semestralna i roczna wystawiana jest zgodnie z zapisem w statucie szkoły:
od 1,7 – dopuszczający
od 2,7 – dostateczny
od 3,6 – dobry
od 4,6 – bardzo dobry
od 5,6 – celujący
W przypadku nauczania zdalnego nie obowiązuje punkt VII, a znajomość treści lektur będzie sprawdzana
i oceniana podczas odpowiedzi ustnej.

