
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego 
 
 
— Ustalone zasady są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obowiązują 
ucznia i nauczyciela. 
— Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia. 
Ogólne Kryteria ocen z języka polskiego: 
1. Uczeń respektuje postanowienia regulaminu i statutu szkoły. 
2. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały 

określone i podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 
3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela) podręcznika. 

Na lekcji obowiązuje co najmniej jeden podręcznik na ławce. 
4. Bez zgody nauczyciela uczeń nie może korzystać na zajęciach urządzeń 

telekomunikacyjnych.  
5. Nie ocenia się uczniów do trzech dni po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole lub znajdujących się w trudnej sytuacji losowej na prośbę 
rodzica, wychowawcy, pedagoga. 

6. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia ,,np” na lekcji jeden raz w semestrze, bez 
podawania przyczyny; nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, powtórzeń          
i zajęć na trzy tygodnie przed końcem semestru. 

7. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy.  
8. Uczeń ma prawo zgłosić brak zadania domowego. Dopuszcza się zgłoszenie przez 

ucznia jeden raz ,,bz” w ciągu jednego semestru, kolejny ,,bz” oznacza ocenę 
niedostateczną z zadania domowego. Brak zeszytu przedmiotowego jest traktowany 
na równi z brakiem pracy domowej. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania, bądź 
zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 
miał możliwości ich napisania, winien to uczynić w terminie uzgodnionym                    
z nauczycielem (dwa tygodnie od powrotu do szkoły), nie później niż miesiąc przed 
terminem klasyfikacji. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną                
z zapowiedzianej pracy pisemnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem (do 
dwóch tygodni od oddania pracy), nie później jednak niż miesiąc przed terminem 
klasyfikacji. Do średniej widziana jest ocena uzyskana ze sprawdzianu i jego 
poprawy (jeżeli ocena poprawiona jest niższa lub taka sama to nie wliczana jest do 
średniej). 

10. Przy poprawianiu sprawdzianu i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie 
zmieniają się. Poprawa może być pisana tylko jeden raz. Poprawa pracy nie 
przysługuje uczniowi, który pisze po raz pierwszy w terminie późniejszym, 
przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej w pierwszym terminie. 

11. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu (pracy klasowej) lub 
nieusprawiedliwionej nieobecności (ucieczka) uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną i traci szansę na jej poprawę. 



12. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu lub zapowiedzianej 
kartkówki) i nie przychodzi w określone dni będzie pisał zaległą pracę na 
najbliższej lekcji, na którą przyjdzie lub zostanie zapytany przy tablicy z zaległego 
materiału. 

13. Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. W przypadku 
stwierdzenia, że kontaktuje się z innym uczniem lub odpisuje, nauczyciel ma prawo 
przerwać uczniowi pisanie sprawdzianu — jest to równoznaczne z uzyskaniem za 
pracę oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

14. Jeśli podczas sprawdzania pracy nauczyciel stwierdzi, że jest ona niesamodzielna, 
wówczas uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

15. Jeśli nauczyciel ma podstawy przypuszczać, że uczeń odpisywał podczas 
sprawdzianu, to ma prawo zapytać danego ucznia z materiału obowiązującego na 
pracy pisemnej (na następnej lekcji lub bezpośrednio przed oddaniem sprawdzianu). 

16. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec semestru, ma obowiązek 
zaliczyć tę część materiału, w celu wyrównania poziomu osiągnięć edukacyjnych 
umożliwiających dalszą naukę (w terminie uzgodnionym z nauczycielem). 

17. Oceny semestralne ustala się jako średnią ważoną ocen cząstkowych. 
18. Ocena roczna ustalana jest jako średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych przez 

ucznia w drugim semestrze + ocena za pierwszy semestr z wagą 5. 
19. Zadania klasowe, odpowiedzi ustne itp. oceniane będą w skali 1-5. 
20. O cenach między semestralnych przewiduje się ,,+” i ,,-". Oceny na zakończenie 

semestru pokrywają się z obowiązującą skalą ocen. 
21. Uczeń nie będzie klasyfikowany z języka polskiego, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 

22. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim mogą 
otrzymać celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

23. Nauczyciel ustala prognozę oceny końcowosemestralnej na tydzień przed terminem 
klasyfikacji. 

24. Uczeń ma prawo, od momentu uzyskania informacji o przewidywanej semestralnej 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej ubiegać się o wyższą (o jeden stopień) niż przed 
widywana ocena semestralna lub roczna, o ile spełnia warunki określone w Statucie 
Szkoły:                                                                                                                        
— ma wysoką frekwencję (co najmniej 80%) na danych zajęciach edukacyjnych              
— przystąpił do wszystkich wymaganych przez nauczyciela form kontroli osiągnięć       
pisemnych i ustnych.                                                                                                            
— wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione. 

25. Uczeń we wniosku składanym do Dyrektora Szkoły zobowiązany jest określić 
ocenę, o jaką chce się ubiegać. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana 
oceny klasyfikacyjnej jest przystąpienie do dodatkowego sprawdzianu pisemnego           
i ustnego obejmującego materiały programowy:                                                                                 
— pierwszego półrocza w przypadku poprawy oceny śródrocznej                                     



— całego roku szkolnego przypadku poprawy oceny rocznej, oraz uzyskanie oceny 
co najmniej równej tej, o którą uczeń występuje.                                                        
Nauczyciel uczący danego ucznia przygotowuje sprawdzian pisemny (czas trwania 
sprawdzianu - 45 min), oraz zestawy zadań do części ustnej, które zawierają 
umiejętności i wiadomości na wskazaną przez ucznia ocenę. Uczeń, aby uzyskać 
wyższą ocenę, musi ze sprawdzianu uzyskać minimum 80% przewidzianych 
punktów. 

26. Wszystkie inne ustalenia oraz sposoby przekazywania informacji zawarte są             
w Statucie Szkoły. 




