
Przedmiotowy System Oceniania - 2022/2023 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

I. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: 

• nauka języka, 

• wypowiedzi ustne, 

• zadania domowe, 

• praca na lekcji,  

• czytanie tekstu ze zrozumieniem, 

• czytanie tekstu, 

• odbiór tekstów kultury, 

• aktywne słuchanie, 

• wypowiedzi pisemne (wypracowania, prace klasowe, kartkówki) 

• ortografia, 

• zadania dodatkowe (prezentacje, projekty edukacyjne, konkursy). 

 

II. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. 

1. Każdy sprawdzian/test/praca klasowa zapowiadane są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone są lekcją powtórzeniową i obejmują większą partię materiału. 

Zakres materiału jest podany w zeszycie lub elektronicznie. 

2. Sprawdziany/testy/prace klasowe/kartkówki są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych nie może napisać sprawdzianu/testu/pracy klasowej/kartkówki z całą klasą, to 

powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania prac. Jeśli uczeń unika 

pisania sprawdzianów/testów/prac klasowych/kartkówek, to zobowiązany jest napisać je na 

pierwszej lekcji, na której będzie obecny, po upływie tych 2 tygodni.   

3.Uczeń ma obowiązek poprawić sprawdziany/testy/prace klasowe z oceną niedostateczną. 

Poprawia je tylko raz w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, poza zajęciami lekcyjnymi. 

Przy wystawianiu ocen, nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny. 

a. Oceny dopuszczające ze sprawdzianów/testów/prac klasowych mogą być poprawiane na 

prośbę ucznia w ciągu dwóch tygodni, tylko raz. Przy wystawianiu ocen, nauczyciel bierze 

pod uwagę obie oceny. 

b. W niektórych sytuacjach nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę kartkówki -              

w przypadku oceny niedostatecznej. Poprawa musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania oceny niedostatecznej. Przy wystawianiu ocen, nauczyciel również bierze pod 

uwagę obie oceny. 

5. Nauczyciel ma obowiązek przerwać sprawdzian/test/pracę klasową/kartkówkę uczniowi 

lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności 

pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania (ŚCIĄGANIA) będzie skutkowało oceną 

niedostateczną, bez możliwości poprawy tej oceny. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia sprawdzianów/testów/prac 

klasowych/kartkówek w terminie do dwóch tygodni. Rodzice uczniów mają wgląd do 

poprawionych prac swoich dzieci. 

 

 

 



7.Sprawdziany/testy/prace klasowe/kartkówki są punktowane, a punkty są przeliczane na 

oceny według WSO. 

Dodatkowo oceny mogą być różnicowane poprzez stosowanie znaków „+” i „-”. 

8. Kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji i mogą być niezapowiadane. Uczeń nie 

może zgłosić nieprzygotowania, jeśli kartkówka została zapowiedziana. 

9. Przy odpowiedziach ustnych oceniana jest umiejętność właściwego wyjaśniania zagadnień 

i logicznego kojarzenia faktów, budowania właściwych wniosków, formułowania ocen           

w sposób poprawny oraz stosowanie właściwej dla danego przedmiotu terminologii, kultura 

przekazywania wiadomości. 

10. Zadania domowe i zadania dodatkowe - szczegółowe kryteria oceniania (kryteria sukcesu) 

podawane są i omawiane przy zadawaniu prac. Zawsze oceniana jest 

ESTETYKA,ORTOGRAFIA, INTERPUNKCJA. 

• Zadanie domowe musi być wykonane w całości, jeśli są w nim braki - nie może być 

uznane za wykonane. W takiej sytuacji nauczyciel nie wpisuje uczniowi 

nieprzygotowania. Jednak uczeń powinien uzupełnić zadanie na następną lekcję           

i przedstawić je nauczycielowi. 

• Przy przygotowywaniu prac dodatkowych, uczeń może korzystać z różnych pomocy 

(np. literatury naukowej, Internetu). Do pracy powinien jednak dołączyć bibliografię. 

Praca lub jej fragmenty PRZEPISANE, ŚCIĄGNIĘTE (np. z Internetu) będzie 

oceniona na stopień niedostateczny, bez możliwości poprawy. 

• Każda praca powinna być podpisana.Wszystkie prace muszą być oddane w terminie. 

Praca oddana po terminie (na następnej lekcji) zostanie przyjęta przez nauczyciela, 

jednak ocena będzie o stopień niższa. 

• Za wykonanie zadania - w zależności od stopnia trudności - można otrzymać „+”/ „-” 

lub ocenę (1-5). Uczeń może również otrzymać ocenę celującą (6), ale tylko              

za właściwe wykonanie zadania o wyższym stopniu trudności.  

11. Zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy. Nauczyciel może dokonać oceny zeszytu i wziąć 

tę ocenę pod uwagę podczas ustalania oceny śródrocznej i końcowej. Przy jego ocenianiu 

brana jest pod uwagę kompletność notatek, uzupełnionych kart pracy, zadań domowych, 

estetyka prowadzenia. Wszelkie braki spowodowane nieobecnością uczeń musi uzupełnić        

i pokazać nauczycielowi. Po 2-3 dniowej nieobecności uczeń uzupełnia zaległości w ciągu      

2 dni. Gdy nieobecność jest dłuższa uzupełnia w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Uczeń sam przedstawia nauczycielowi uzupełnione zadania i notatki. 

12. Praca na lekcji, czyli uczestnictwo w zajęciach - oceniany jest stopień przygotowania do 

lekcji, poziom angażowania się w pracę na lekcji (częstotliwość zgłaszania się do 

odpowiedzi), sposób komunikowania się i współpraca z kolegami w czasie prac zespołowych. 

• Uczniowi szczególnie aktywnemu na lekcji, nauczyciel stawia znak „+”. Po 

zgromadzeniu 5 „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

13. Aktywne słuchanie, czyli oceniana jest czynna postawa i skupienie podczas pracy z całą 

klasą, indywidualnej i grupowej z zachowaniem ustalonych zasad pracy na lekcji. 

• Znakiem „-” nauczyciel zaznacza niewłaściwe podejście do obowiązków szkolnych 

(np. brak pracy na lekcji, bierną postawę w czasie pracy grupowej, nierespektowanie 

zasad pracy na lekcji). 5 „minusów” skutkuje oceną niedostateczną.     

13. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji 3 razy w półroczu. Nieprzygotowanie do 

lekcji obejmuje brak zadania domowego, brak wiedzy z ostatniej lekcji, brak zeszytu oraz 

innych materiałów, które uczeń był zobowiązany przynieść na lekcję. Nieprzygotowanie do 

lekcji uczeń zgłasza po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela. Jeśli nauczyciel 

nieprzygotowanie odkryje podczas lekcji, traktuje to jako próbę oszustwa i stawia ocenę 

niedostateczną. 



W niektórych sytuacjach losowych nauczyciel może uwzględnić brak przygotowania ucznia 

do lekcji. Rodzic jest zobowiązany do napisania uzasadnienia nieprzygotowania, a uczeń do 

przedstawienia go nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. 

14. Dla czytelności, oceny w dzienniku lekcyjnym będą zapisywane następującymi kolorami:  

• czerwonym - sprawdziany, testy, 

• zielonym - kartkówki, odpowiedzi, 

• niebieskim lub czarnym - pozostałe oceny. 

15. Wszystkie prace pisemne uczniów nauczyciel gromadzi do końca danego roku szkolnego. 

16. OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA NIE JEST ŚREDNIĄ Z OCEN 

BIEŻĄCYCH! 

Nauczyciel, wystawiając ocenę uczniowi bierze pod uwagę kolejno: sprawdziany/testy/prace 

klasowe, kartkówki, aktywność na lekcji, zadania domowe, zadania dodatkowe oraz takie 

czynniki jak: 

• stopień wykorzystania możliwości ucznia, 

• poczyniony postęp, 

• zaangażowanie, 

• pracowitość, 

• sumienność, 

• systematyczność, 

• pracę własną ucznia w pokonywaniu trudności. 

Specyfika klasy integracyjnej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań 

edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się lub deficyty rozwojowe. 

17. Co najmniej dwa razy w semestrze nauczyciel będzie oceniał prace uczniów w sposób 

kształtujący jego rozwój. 

 


