
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 

Ocenie podlegają: 
Waga bardzo ważna  
1. Testy, sprawdziany, wypracowania klasowe, dyktanda, osiągnięcia na poziomie 

rejonowym i wojewódzkim z konkursów przedmiotowych. 
              Waga ważna 

1. Kartkówki, odpowiedź ustna, zadania domowe, projekty długoterminowe, wypracowania, 
zadania dla chętnych, czytanie, referaty, recytacja, osiągnięcia w konkursach  na 
poziomie gminnym. 

Waga normalna  
1. Zeszyt, aktywność, systematyczność uzupełniania lekcji wynikających z nieobecności,  

osiągnięcia na poziomie szkolnym, np. udział w konkursach, akademiach. 
 

 Zasady oceniania: 

1. Braki oznaczane są za pomocą znaków np – nieprzygotowanie (np. brak zeszytu, brak 

ćwiczeń, nieprzygotowanie do lekcji, nieprzygotowanie do kartkówki niezapowiedzianej)), bz 

-brak zadania. Uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji oraz trzy razy brak 

zadania. Dokonuje tego przed rozpoczęciem lekcji. 

2. Sprawdziany, testy – są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Dyktanda – mogą być niezapowiedziane lub zapowiedziane. 

4. Kartkówki – mogą być niezapowiedziane (obejmują 3 ostatnie lekcje) lub zapowiedziane 

(obejmują materiał uzgodniony z uczniami). 

5. Odpowiedzi ustne obejmują 3 ostatnie tematy lekcyjne z wyjątkiem ustalonych z uczniami 

zagadnień. 

6. Jeśli uczeń był nieobecny podczas oddawania do oceny prac pisemnych (wypracowania, 

projekty itp.) ma obowiązek dostarczyć wymaganą pracę w ciągu tygodnia od powrotu do 

szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Zasady poprawiania 

1. Sprawdziany, testy, dyktanda, wypracowania klasowe, zapowiedziane kartkówki są 

obowiązkowe, więc nieobecni na lekcji uczniowie mają obowiązek napisać je w terminie 

ustalonym z nauczycielem ( do 2 tygodni po powrocie do szkoły). 

2. Uczeń poprawia sprawdziany, testy, wypracowania klasowe, dyktanda  na zasadzie 

dobrowolności po uprzednim uzgodnieniu to z nauczycielem i ustaleniu terminu poprawy. 

3. Poprawie nie podlegają testy diagnozujące, o możliwości poprawy kartkówek decyduje 

nauczyciel. 
 

Zasady udostępniania do wglądu prac klasowych:  
1.   Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, 

udostępniane do wgląd podczas spotkań z rodzicami.  
2. Po sprawdzeniu i ocenieniu prace pisemne udostępniane są uczniom na lekcji.  
3. Sprawdziany, testy, dyktanda, wypracowania klasowe, kartkówki są oddawane w terminie 

do dwóch tygodni.  
 
Podczas bieżącego oceniania prac pisemnych stosuje się skalę procentową: 

1. 10 - 29% ocena niedostateczna, 
2. 30 - 49% ocena dopuszczająca, 
3. 50 - 74% ocena dostateczna, 
4. 75 - 89% ocena dobra, 
5. 90 - 99% ocena bardzo dobra, 
6. 100% ocena celująca.  

 


