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 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

Nauczyciele realizujący: 

Katarzyna Fukowska 

Marzena Gałecka – Borowska 

Anna Lipińska 

Bożena Robaczewska 

 

Kryteria oceniania zostały opracowane w oparciu o Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. 

 

1. OCENIANE FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY - ocenie podlegać będą: 

a. testy i/lub wypracowania klasowe po omówieniu każdej epoki literackiej (zapowiedziane                                          

z  minimum tygodniowym wyprzedzeniem); 

b. niezapowiedziane kartkówki, które mogą obejmować materiał do trzech lekcji wstecz; 

c. zapowiedziane kartkówki dotyczące więcej niż trzech ostatnich lekcji; 

d. kartkówki i sprawdziany powtórzeniowe obejmujące materiał z klas 1 - 4 

e. odpowiedzi ustne; 

f. odpytywanie z zadań domowych; 

g. wypracowania domowe; 

h. referaty uczniów oraz inne zadania zlecone przez nauczyciela;  

i. szczególne formy aktywności ucznia (np. udział w konkursach związanych z przedmiotem, itp.); 

j.  praca na lekcji ( uczeń za aktywne uczestnictwo w lekcji otrzymuje znaki „+”) 

● 1, 2 „+” dopuszczający,  

● 3 „+” dostateczny, 

● 4 „+” dobry, 

● 5 „+” bardzo dobry.  

 

2. Uczeń jest zobowiązany do oddawania wszystkich prac pisemnych w estetycznej formie, w przeciwnym 

razie nauczyciel może odmówić przyjęcia pracy. Wypracowania klasowe i domowe powinny być napisane na 

papierze podaniowym z zachowaniem marginesu. 

 

3. Ściąganie (w tym kopiowanie z Internetu w całości lub częściowo) skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy oceny. 

 

4. Każdy uczeń w semestrze może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć bez podawania przyczyny 

nieprzygotowania (nie dotyczy: wypracowań domowych, lekcji powtórzeniowych, zapowiedzianych 

kartkówek, prac klasowych). Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć. Każde 

następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  

 

5. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, zobowiązany jest do napisania go w ustalonym przez 

nauczyciela innym terminie. 

 

6. Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą pracę pisemną.  

 

7. Ocenione prace pisemne są omawiane przez nauczyciela na lekcji.  
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8. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej oraz każdej niesatysfakcjonującej go oceny     

z pracy klasowej / sprawdzianu. Poprawa może odbywać się w czasie wolnym dla ucznia.. Nauczyciel ustala 

termin zaliczenia i poprawy. 

 

9. Osoba nieobecna w szkole ponad tydzień jest zobowiązana do nadrobienia zaległości w ciągu tygodnia 

po powrocie do szkoły. 

 

10.  Nieobecność na ostatniej lekcji nie zwalnia ucznia ze znajomości materiału. W przypadku nieobecności 

uczeń ma obowiązek zasięgnąć informacji dotyczących zajęć u nauczyciela bądź innych uczniów. 

  

11.  Warunki poprawy zaproponowanej oceny niedostatecznej ( śródrocznej lub rocznej): 

Uczeń powinien: 

a. wykorzystać szansę poprawy ocen z prac klasowych i uzyskać z nich pozytywne oceny; 

b. uzyskać pozytywne oceny z kolejnych zadań, prac klasowych i domowych; 

c. aktywnie uczestniczyć w lekcjach; 

d. zaliczyć na pozytywne oceny zaległe prace;  

e. spełnienie wszystkich w/w wymagań jest warunkiem koniecznym do uzyskania oceny pozytywnej.  

 

12.  Warunki i tryb otrzymania oceny wyższej niż przewidywana. 

Uczeń powinien: 

a. wykorzystać szansę poprawy ocen z  pracy klasowych i uzyskać z nich oceny co najmniej takiej 

wysokości jak ocena, którą uczeń chce otrzymać na koniec semestru lub roku szkolnego;            

b. uzyskać oceny co najmniej takiej wysokości jak ocena, którą uczeń chce otrzymać na koniec semestru 

lub roku szkolnego z kolejnych prac klasowych i innych zadań; 

c. aktywnie uczestniczyć w lekcjach; 

d. zaliczyć zaległe prace na ocenę co najmniej takiej wysokości, jak ocena, którą uczeń chce uzyskać na 

koniec semestru lub roku szkolnego. 

 

13.  Jeśli uczeń uzyska ocenę niedostateczną śródroczną zobowiązany jest do napisania testu zaliczającego 

semestr. Uczeń zgłasza się do nauczyciela w celu uzyskania informacji na temat terminu, warunków i zakresu 

materiału obowiązującego na zaliczeniu.  

 

 

14.  PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – KRYTERIA: 

● 0-50% - niedostateczny 

● 51% - 60% - dopuszczający  

● 61% - 74% - dostateczny 

● 75% - 86% - dobry 

● 87% - 95%- bardzo dobry

● 96% - 100% - celujący 

 

● Uczeń otrzymuje ocenę celującą za prace, których zakres przekracza wymagania konieczne do 

uzyskania oceny bardzo dobrej. 

 

 

 

15.  Wszyscy uczniowie zobowiązani są do: 

a. systematycznego uczęszczania na zajęcia; 

b. przynoszenia ze sobą podręcznika i zeszytu; 
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c. sporządzania notatek z każdej odbytej lekcji (jeśli nie została ona sporządzona wspólnie na lekcji); 

d. odrabiania w terminie zadań domowych; 

e. czynnego uczestnictwa w lekcji; 

f. punktualnego przychodzenia na zajęcia; 

g. powstrzymywania się od rozmów, które nie mają związku z tematem lekcji; 

h. opanowania materiału z 3 poprzednich lekcji; 

i. przygotowania do lekcji bieżącej (np. przeczytania stosownego rozdziału z podręcznika); 

j. znajomości w wyznaczonym terminie lektur oraz posiadania własnego egzemplarza lektury na lekcji. 

 

16.  

Kategorie ocen Wartość oceny  

w systemie Librus 

Sprawdziany/ prace klasowe po omówieniu epoki literackiej 10 

wypracowania klasowe 10 

poprawy sprawdzianów /prac klasowych 10 

kartkówki  6 

odpowiedzi ustne (w tym zadania maturalne) 6 

testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem 8 

praca na lekcji 4 

pracy domowa: 

wypracowanie domowe / konspekt 

inne formy pracy domowej (np. notatka) 
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3 

inne (referaty, dodatkowe prace, recytacje, przemówienia, 

prezentacje grupowe); 

4 

dodatkowe: 

udział w konkursach przedmiotowych 
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17. W przypadku osób z różnymi dysfunkcjami, PZO uwzględnia możliwość odstępstwa od ustalonych 

wytycznych zarówno co do formy prezentacji, ich treści oraz czasu przedstawiania z zastrzeżeniem, że 

odstępstwa te nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania treści podstawowych wskazanych w podstawie 

programowej. 

 

18.  Przy wystawianiu oceny śródrocznej / rocznej bierze się pod uwagę oceny ze sprawdzianów (jako 

najważniejsze) i pozostałe oceny.  

 

19. Warunkiem klasyfikacji i oceniania ucznia jest jego przynajmniej 51% frekwencja na obowiązkowych 

zajęciach lekcyjnych, niezależnie od liczby uzyskanych w ciągu semestru ocen cząstkowych. 

 

20. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną  śródroczną/roczną, jeśli na cztery tygodnie przed terminem 

wystawiania ocen nie był zagrożony oceną niedostateczną, ale w ciągu tego okresu otrzymywał oceny 

niedostateczne z bieżącego materiału ewentualnie ze sprawdzianów poprawkowych, unikał zajęć, wykazywał 

się brakiem znajomości materiału. 

 

21. Ocenę śródroczną/roczną niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) z więcej niż z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny „niedostateczne”,  

b) nie wykazywał się aktywnością na lekcjach,  

c)         nie wykorzystał szansy poprawy ocen prac klasowych lub nie uzyskał z nich oceny pozytywnej 
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22. Ocenę śródroczną/roczną dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny pozytywne, co najmniej      

„dopuszczające”, 

b) zna obowiązkowe lektury i podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i nauki o języku, 

c) potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypowiadać się w mowie i w piśmie 

 

23. Ocenę śródroczną/roczną dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej „dostateczne”, 

b) zna obowiązkowe lektury i podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i nauki o języku, 

c) potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypowiadać się w mowie i w piśmie, 

d) z niewielką pomocą nauczyciela porównuje, analizuje i interpretuje utwory literackie oraz 

inne teksty kultury, 

e) jest aktywny na zajęciach, 

f) jest przygotowany do lekcji 

 

24. Ocenę śródroczną/roczną dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej „dobre”, 

b) nie przekracza określonego limitu nieprzygotowań do lekcji, 

c) zna obowiązkowe lektury i podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i nauki o języku, 

d) potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypowiadać się w mowie i w piśmie,   

e) samodzielnie porównuje, analizuje i interpretuje utwory literackie oraz inne teksty kultury, 

f) jest aktywny na zajęciach 

 

25. Ocenę śródroczną/roczną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

g) co najmniej z połowy liczby prac pisemnych uzyskał oceny co najmniej „bardzo dobre”, 

h) zawsze jest przygotowany do lekcji, 

i) zna obowiązkowe lektury i podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i nauki o języku, 

j) potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypowiadać się w mowie i w piśmie, 

ma bogaty zasób słów, 

k) samodzielnie porównuje, analizuje i interpretuje utwory literackie oraz inne teksty kultury, 

l) jest bardzo aktywny na zajęciach, 

 

 

26. Ocenę śródroczną/roczną celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) z prac pisemnych uzyskał oceny „bardzo dobre” i „celujące”, 

b) zawsze jest przygotowany do lekcji, 

c) zna obowiązkowe lektury i podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury i nauki o języku, 

d) potrafi poprawnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami, wypowiadać się w mowie i w piśmie, 

ma bardzo bogaty zasób słów, 

e) samodzielnie porównuje, analizuje i interpretuje utwory literackie oraz inne teksty kultury, 

f) jest bardzo aktywny na zajęciach, 

g) samodzielnie poszerza wiedzę w zakresie literatury i kultury, 

h) bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i osiąga w nich sukcesy 

 

27. Warunkiem uzyskania każdej z ocen określonych powyżej jest jednoczesne spełnienie wszystkich 

kryteriów podanych w odnoszących się do nich odpowiednio podpunktach (oznaczonych literami). 

 

28.  Na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznej/rocznej, nauczyciel informuje uczniów i rodziców                       

o proponowanej ocenie niedostatecznej, tydzień przed wystawieniem ocen śródrocznej/rocznej podaje 
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informacje o pozostałych przewidywanych ocenach. Po tej informacji uczeń ma szansę na poprawienie oceny 

według  przedstawionych kryteriów. 

 

29.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego odbywającego się w drugiej połowie sierpnia. 

 

 

 

 

 

 


