
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W PUBLICZNYM GIMNAJZUM NR 5 W JAROSŁAWIU 

 

 

Wymagania edukacyjne 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego określone zostały w Kryteriach Oceniania  

(załącznik 1). 

2. Uczeń informowany jest o wymaganiach edukacyjnych z języka polskiego na lekcji 

organizacyjnej we wrześniu każdego roku szkolnego. 

3. Uczeń ma prawo do jawnej i sprawiedliwej oceny. 

 

Sposoby sprawdzania wymogów edukacyjnych 

1. Na lekcjach języka polskiego oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

 Czytanie ze zrozumieniem 

 Wypowiedzi ustne na lekcji 

 Redagowanie form wypowiedzi 

 Sprawdzenie wiedzy ortograficznej uczniów 

 Wiadomości dotyczące nauki o języku, 

 Analiza i interpretacja różnych tekstów kultury 

 Recytowanie poezji i prozy 

2. Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę za następujące formy pracy: 

 aktywność na zajęciach 

 przygotowywanie z własnej inicjatywy zadań, ćwiczeń 

 realizacja projektów edukacyjnych 

 przygotowywanie prezentacji multimedialnych 

 aktywny udział w zajęciach rozwijających z języka polskiego  

 udział wkonkursie przedmiotowym, literackim, poetyckim, recytatorskim, 

czytelniczym, ortograficznym 

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

1. W każdym semestrze podlegają jej następujące formy pracy ucznia: 

 sprawdzian wiadomości literackich- 2 

 wypracowanie klasowe- 2 

 dyktando- 2 

 technika głośnego czytania- 1 

 recytacja utworów poetyckich lub prozy- 2 

 sprawdzian z nauki o języku- 1 

 pisemne prace domowe- 3 



 zadania nadobowiązkowe- stosownie do potrzeb i zainteresowań uczniów, kartkówki 

dot. analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, nauki o języku,lektur, czytania ze 

zrozumieniem, wiedzy teoretyczno-literackiej 

2. Maksymalna ilość całogodzinnych sprawdzianów w każdym semestrze wynosi 5 i dotyczy: 

 sprawdzianu wiadomości literackich - 2 

 wypracowania klasowe- 2 

 sprawdzian z nauki o języku- 1 

Warunki poprawiania ocen 

1. Prace klasowe, dyktanda, sprawdziany umiejętności językowych i literackich są 

zapowiedziane na 

tydzień przed planowanym terminem i poprzedzone lekcją określającą wymagane treści  

i umiejętności. 

2. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową, dyktando bądź sprawdzian to powinien napisać go  

w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  

z nauczycielem. Jeśli tego nie uczyni, otrzyma ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń może poprawić niekorzystną ocenę z pracy domowej i odpowiedzi ustnej na 

kolejnych zajęciach. 

4. Przy poprawianiu ocen z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych kryteria ocen nie zmieniają 

się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 

5. Za aktywność oraz pracę podczas lekcji ( w zależności od zaangażowania i trudności zadań 

) uczeń otrzymuje oceny, na które składają się zdobywane systematycznie plusy (pięć plusów 

– ocena bardzo dobra siedem plusów – ocena celująca ). 

6. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy to prac klasowych, dyktand, sprawdzianów, recytacji ).  

7. Uczeń ma obowiązek zgłaszania nieprzygotowania przed rozpoczęciem zajęć. 

Niewykorzystane w I semestrze nieprzygotowania nie przechodzą na II semestr. 

8. Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem prace klasowe, sprawdziany, testy oraz 

długoterminowe prace domowe są sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni.  

9. Po dłuższej ( przynajmniej tygodniowej ) usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń 

nie będzie oceniany przez kolejne 3 dni, jednakże powinien on w tym czasie uzupełnić 

zaległości.  

10. Prace pisemne oceniane są wg następującej skali procentowej: 

 Celujący- wymaganiawykraczające poza ocenę bardzo dobry 

 bardzo dobry 100%- 90% 

 dobry 89%- 71% 

 dostateczny 70%- 51% 

 dopuszczający 50%- 30% 

 niedostateczny 29%- 0% 

 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej 



1. Ocena na I semestr jest wystawiana w oparciu o analizę wszystkich ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia i nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

2. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. 

3. Uczeń, który opuścił 50% godzin lekcyjnych  i brak jest podstaw do wystawienia oceny nie 

może być klasyfikowany z przedmiotu.  

4. Ocena roczna wystawiana jest w oparciu o analizę ocen zdobytych przez ucznia w ciągu 

całego roku szkolnego i nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

5. Uczniowie posiadający opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej są oceniani  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

6. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

7.Ocena semestralna / roczna jest ustalana na podstawie co najmniej 8 ocen cząstkowych. 

 

Tryb poprawiania oceny niedostatecznej wystawionej w wyniku klasyfikacji wstępnej 

1. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców na  miesiąc przed klasyfikacją o przewidywanej 

ocenie niedostatecznej z przedmiotu. 

2. Nauczyciel na prośbę ucznia przygotowuje plan poprawy oceny niedostatecznej. 

3. Nauczyciel ustala termin zdawania poszczególnych partii materiału. 

4. Ocena niedostateczna zostaje poprawiona, jeśli uczeń pozytywnie zda 51 % materiału 

przewidzianego do poprawy. 

Zasady udostępniania do wglądu prac pisemnych 

1. Prace pisemne ucznia( sprawdziany, testy, wypracowania klasowe) są przechowywane 

przez nauczyciela. 

2. Nauczyciel udostępnia rodzicom do wglądu prace pisemne ucznia na każdym zebraniu 

klasowym, na rozmowach indywidualnych, na wyraźną prośbę rodzica. 

3. Kartkówki oraz zadania domowe nie są przechowywane przez nauczyciela. Uczeń ma 

obowiązek wkleić je do zeszytu i sam przedstawić  do wglądu rodzicowi. 

 

Pozostałe kwestie związane z ocenianiem zawarte są w Statucie Szkoły - Ocenianie 


