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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są uzupełnieniem wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. 
Ze względu na specyfikę przedmiotu wprowadza się do niego uzupełnienia. 

 

Ogólnezasadyocenianiazjęzykapolskiego: 

 

 Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do każdej lekcji, opracować zadania 

domowe, czytać lektury, pracować podczas lekcji. 

 Uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia lekcyjne zeszyt przedmiotowy, podręcznik 

i/lub lekturę. 

 

 Uczeń ma prawo w ciągu semestru: 
 

- do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji  – nie dotyczy 

onoobowiązku przeczytania lektury w wyznaczonym terminie, prac klasowych, 

sprawdzianów z wiedzy oraz zadań długoterminowych; 

 

- do poprawienia oceny z pracy klasowej/sprawdzianu –w terminie i formie 

ustalonymi z nauczycielem. 

 

W przypadku nieobecności na pracy klasowej lub sprawdzianie, bez względu na 
przyczyny, uczeń ma obowiązek przystąpić do sprawdzenia osiągnięć w terminie 
ustalonym z nauczycielem. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie miało 
wpływ na ocenę końcową. 
 

 

Oceny semestralna i końcowa nie muszą być średnią arytmetyczną. Ostatecznie 

o ocenie decyduje nauczyciel. Największe znaczenie przypisuje się pracom klasowym i 

sprawdzianom. 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, waga ocen: 

 

Podstawowe formy sprawdzania 

wiadomości, mające największy wpływ na 

ocenę semestralną i końcoworoczną 

 

Pozostałe formy 

- Praca klasowa; 

- Odpowiedź ustna na zadany 

temat; 

- wybrana przez nauczyciela forma 
sprawdzenia znajomości treści 

lektury (ustna lub pisemna); 

- sprawdzian wiedzy i 
umiejętności; 

- odpowiedź ustna z trzech 
ostatnich lekcji/kartkówka 

- praca na lekcji (aktywność). 

 

- Zadanie domowe; 

- Prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego; 

- Samodzielne wyszukiwanie 
Informacji w różnych źródłach; 

- Inne formy, zgodne z umową z 

klasą. 

 

 



Uwagi: 

 

 Każda praca klasowa i sprawdzian poprzedzone są tygodniową zapowiedzią z 
podaniem obowiązującego zakresu materiału i zapisaniem terminu w dzienniku. 

 Uczeń podczas ocenianej wypowiedzi nie może korzystać z niedozwolonej 

pomocy. Uczeń, który złamie ten zakaz, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Do kartkówki, odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji lub sprawdzenia znajomości 

treści danej lektury -  uczeń ma obowiązek być przygotowany na każdych zajęciach. 

 Praca klasowa obejmuje zakres lekturowy określony wcześniej przez nauczyciela. 

 Na pracy klasowej mogą pojawić się następujące formy wypowiedzi: rozprawka, 
interpretacja wiersza, analiza porównawcza dwóch tekstów, ponadto czytanie ze 

zrozumieniem, test historycznoliteracki. 

 Praca klasowa trwa1lub2 godziny lekcyjne. 

 Forma  zadań, występująca w pracach pisemnych, powinna być wcześniej 
wprowadzona na zajęciach. 

 

 

Zasady poprawiania ocen z prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów), 

podwyższania oceny i nadrabiania zaległości 

 

 Nieobecni uczniowie mają obowiązek napisać pracę klasową, sprawdzian w 
terminie ustalonym z nauczycielem. Niewywiązanie się z tego obowiązku 
będzie miało wpływ na ocenę końcową. 

 W przypadku dłuższych nieobecności ucznia w szkole nauczyciel indywidualnie 

określa czas i tryb nadrobienia zaległości. 

 Nauczyciel wraz z uczniem ustala termin i formę poprawy oceny. 

 

Zasady przechowywania i udostępniania uczniom prac klasowych i sprawdzianów 

 

 Prace są przechowywane przez nauczyciela. 

 Uczniowie mają prawo wglądu do swojej pracy klasowej w dniu, kiedy nauczyciel 

informuje o ocenie z pracy i ją omawia. 

 Uczeń ma prawo prosić o wyjaśnienie krytycznych uwag nauczyciela, 

zamieszczonych na marginesie pracy klasowej lub w recenzji pod pracą, jeśli są dla niego 

niejasne. 

 Prace klasowe są udostępniane przez nauczyciela tak że w późniejszym terminie na 
prośbę ucznia lub jego rodziców. 

 

 
 

 

 


