
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO

Kryteria i wagi ocen:

SZKOŁA PODSTAWOWA- wagi ocen :

• 30 PRACE KLASOWE ( sprawdziany, testy, testy kompetencji itp.);

• 20  PRACE PISEMNE ( różne formy wypowiedzi pisemnej);

• 20 WIADOMOSCI BIEŻĄCE (kartkówki, odpowiedzi, ćwiczenia itp.) ;

• 10 AKTYWNOŚĆ  (  praca na lekcjach,  zaangażowanie,  współpraca w 

grupie itp.) ;

• 10 SYSTEMATYCZNOŚĆ ( zadania domowe, przygotowanie do zajęć 

itp.);

• 10 ORTOGRAFIA;

• Uczeń  ma  możliwość  zdobycia  10  dodatkowych  punktów 

procentowych,  doliczanych  do  oceny  semestralnej  lub  rocznej, 

uzyskiwanych za działania wykraczające poza wymagania programu 

nauczania przedmiotu;

GIMNAZJUM – wagi ocen:

• 40  PRACE  KLASOWE (testy,  sprawdziany,  wypracowania  –  pisane  w 

klasie, zapowiedziane wcześniej); 

• 25  PRACE PISEMNE DOMOWE  (różne formy wypowiedzi pisemnej);

• 20  WIADOMOŚCI  BIEŻĄCE (kartkówki,  zadania  sprawdzające 

umiejętność  czytania  ze  zrozumieniem,  karty  pracy,  ćwiczenia  dotyczące 

pracy z tekstem, odpowiedzi ustne itp.); 

• 15  AKTYWNOŚĆ  I  SYSTEMATYCZNOŚĆ (  praca  na  lekcjach, 

przygotowanie do zajęć, zadania dodatkowe, prace domowe itp.).;



• Uczeń  ma  możliwość  zdobycia  10  dodatkowych  punktów 

procentowych,  doliczanych  do  oceny  semestralnej  lub  rocznej, 

uzyskiwanych  za  działania  wykraczające  poza  wymagania  programu 

nauczania przedmiotu;

LICEUM – wagi ocen:

• 40 - prace  klasowe (testy, wypracowania, próbne matury);

• 25 - prace pisemne ( różne formy wypowiedzi pisemnej.);

• 25 - wiadomości bieżące (odpowiedzi, prezentacje, referaty, kartkówki, 

etc);

• 10 - aktywność, systematyczność ( udział w lekcji, przygotowanie 

materiałów do zajęć w tym prowadzenie notatek, terminowe czytanie 

zadanych tekstów, terminowe oddawanie prac, zadania domowe etc);

• Uczeń  ma  możliwość  zdobycia  10  dodatkowych  punktów 

procentowych,  doliczanych  do  oceny  semestralnej  lub  rocznej, 

uzyskiwanych za działania wykraczające poza wymagania programu 

nauczania przedmiotu;

REGULAMIN POPRAWIANIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną  na 90% oceny 

uzyskanej w wyniku poprawy, (z pracy klasowej, innej pracy pisemnej, 

zadania domowego, odpowiedzi ustnej itp.) w terminie do dwóch tygodni. 

Oceną ostateczną jest ocena najlepsza.



2.  Każda inna ocena, która  nie satysfakcjonuje Ucznia, może zostać 

poprawiona tylko za zgodą nauczyciela, w terminie przez niego 

ustalonym.

3. Poprawa oceny odbywać się będzie w czasie przedmiotowych konsultacji. 

W szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela, może mieć miejsce 

w trakcie zajęć lekcyjnych.

4. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie do 

lekcji. Nie można zgłaszać tzw. „np.” na wcześniej zapowiedzianych 

lekcjach powtórzeniowych, pracach klasowych itp.

5. Uzyskane informacje o ocenie  uczeń otrzymuje  w formie ustnej lub 

pisemnej, z  komentarzem. 

6. O terminie i sposobie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego 

uczniowie są informowani dwa tygodnie wcześniej przed wyznaczoną 

datą.

7. Wyniki prac pisemnych uczniowie otrzymują w terminie 

dwutygodniowym.

8. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  napisać 

sprawdzian po raz drugi, uzyskując maksymalną ocenę ( np. z powodu 

długotrwałej nieobecności , choroby, przypadków losowych itp.).

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie czy kartkówce, jest on 

zobowiązany  do  zaliczenia  go  na  najbliższych  konsultacjach  bądź  na 

lekcji   (na 100% oceny). W razie zaniedbania tego terminu,  zaliczenie 

odbywa się na prawach poprawy na 90 % w terminie do dwóch tygodni, 

po miesiącu uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną - 0 %.

10.  Każdy  uczeń  powinien  posiadać  na  lekcji  podręcznik,  zeszyt 

przedmiotowy,  omawianą  aktualnie  lekturę,  bądź  inne  materiały 

wskazane  przez  nauczyciela.  Ich  brak  skutkuje  obniżeniem  oceny 

z systematyczności.




