Przedmiotowe zasady oceniania
z przedmiotu – ję zyk polski
1)

FORM Y I SKALE EWAULA CJI BIEŻĄ CEJ
Skala ocen cząstkowych:
 celujący (6)
 bardzo dobry (5)
 dobry (4)
 dostateczny (3)
 dopuszczający (2)
 niedostateczny (1)

Przed miotem oceny są: ko mpetencje edukacyjne (wiado mości i u miejętności ucznia) oraz postawa, tj. aktywność
na zajęciach lekcyjnych, pilność, systematyczność (przygotowywanie się do każdej lekcji), pro wadzenie zeszytu
przed miotowego, odrabianie prac do mowych.
FORM Y OCENIANIA :
Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na p rośbę ucznia lub rodziców mogą być u zasadnione, zaś prace
pisemne są udostępniane do wglądu.
dłuższe odpowied zi ustne na lekcji, np. ro zwinięcie problematyki utworu, synteza
prace pisemne – prace klasowe (wypracowania, p race sprawdzające wiedzę z pewnej części materiału,
epoki literackiej, sprawdziany gramatyczne)
sprawdziany z treści o mawianych lektur
prace domowe (prace zadane i wykonane w domu w zeszycie przed miotowy m, prace indywidualne
grupowe, referaty, wykonane pomoce naukowe itp.)
aktywność
osiągnięcia w konkursach i o limp iadach z listy MEN
ćwiczenie na lekcji – zadania maturalne, wypowiedzi maturalne
zadanie - czytanie ze zro zu mien iem, recytacje utworó w poetyckich lub frag mentów pro zy, dyktando
prezentacja
inna – zeszyt przed miotowy
diagnoza – matura próbna (ocena nie liczona do średniej)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Ad. A.

Nauczyciel mo że pytać ucznia, bądź przepro wadzić sprawdzian 15-minutowy na każdej lekcji
obejmu jący materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych.
Ad. D.



Skala ocen z pracy domo wej obejmuje równ ież „+” i „−”
uczeń otrzy mu je „+” za poprawne wy konanie pracy
uczeń otrzy mu je „–„ za błędnie wykonaną pracę.
Uwaga! Minus noże zostać zamieniony na „+”, jeżeli na najb liższej lekcji uczeń
pokaże poprawioną pracę domo wą.

Ad. E.
Skala ocen za aktywność – od dostatecznej do celującej. Uczeń ma prawo nie zgodzić się na
proponowaną ocenę (jeżeli jego zdaniem jest zbyt niska) i wówczas nie otrzymu je żadnej oceny. Ocena może
być również wystawiona na podstawie plusów uzyskanych przez uczn ia.
Ocena za aktywność uwzględnia ró wnież u miejętności kluczowe zawarte w podstawie programowej,
tj. planowan ie, organizowan ie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne ko munikowanie się, efekty wne
współdziałanie w zespole, ro związywanie p roblemów w sposób twórczy, sprawne posługiwanie się informacją,
umiejętność stosowania teorii w praktyce.
ŚCIĄ GANIE I PODPOWIADANIE
Za „ściąganie” na pracy p isemnej nauczyciel odbiera pracę uczn iowi, a uczeń otrzy muje nowy zestaw
pytań (temat wypracowania, itp.) i zaczyna od nowa pisać pracę (czas pracy nie jest wydłu żony).
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Przez ściągawkę należy rozu mieć jakąkolwiek dodatkową kart kę, zeszyt, książkę itp., która nie została
schowana przed pracą lub pojawiła się w trakcie pis ania pracy, jak równ ież telefon, czy inne urząd zenie
teleko munikacyjne. Ro zmo wa (także cicha), czy odezwan ie się głośne ucznia (bez zgłoszenia poprzez
podniesienie ręki i zezwo lenie nauczyciela) uważane jest za fo rmę „ściągania”.
KATEGORIE I WA GI OCEN
Kateg oria
Konkursy, oli mpi ady
Praca klasowa

Projekt
Kartkówka

Odpowiedź ustna
Ćwiczenie na lekcji
Zadanie

Prezentacja
Aktywność
Inna
Praca domowa

Diagnoza

Opis oceny
Konkursy z listy MEN (laureat, finalista)
Wypracowanie
Sprawd zian z epoki lit., danego działu
Synteza
Projekt edukacyjny
Sprawd zian z lektury
Kartkó wka 15 min. Obejmu jąca materiał z 3
ostatnich tematów
Odpowiedź obejmu jąca materiał z 3 ostatnich
tematów
Zadania maturalne
Wypowiedzi maturalne
Czytanie ze zro zu mieniem
Recytacja
Dyktando
Prezentacja
Aktywność lekcyjna
Aktywność pozalekcyjna
Zeszyt przed miotowy
Praca do mowa wykonane w zeszycie
Prace indywidualne i grupowe
Pomoce nauko we
Matura próbna
Test diagnostyczny

Waga
5
5

Kolor
Różo wy
Czerwony

5
4

Czerwony
Zielony

4

Zielony

4

Zielony

3

Nieb ieski

3
2

Nieb ieski
Żółty

2
1

Szary

-nie licz do
średniej

Jedwab

2. POPRAWIANIE OCEN


prace pisemne są obowiązko we. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mo że jej napisać, to powinien to
uczynić w terminie dwóch tygodni od rozdania sprawd zonych prac lub w termin ie u zgodnionym z
nauczycielem

jeżeli w dniu, w który m odbywała się praca pisemna uczeń ma nieobecność nieusprawiedliwioną, bądź ma
nieobecność usprawiedliwioną, ale nie zaliczył danej pracy klasowej w uzgodnionym termin ie wówczas nie
otrzy muje żadnej oceny

poprawianie ocen bieżących jest dobrowolne, odbywać się może w ciągu dwóch tygodni lub w termin ie
uzgodnionym z nauczycielem (jako ostateczną ocenę z danej pracy klasowej przyjmu je się średnią z obu
ocen uzyskanych z tej pracy klasowej)

uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiado mościach i umiejętnościach na najbliższe
zajęcia.
W przypadku nieobecności dłuższej niż tydzień, termin uzupełn ienia braków należy ustalić
z nauczycielem
 w przypadkach losowych (np. długich i usprawiedliwionych nieobecności) terminy prac klasowych będą
uzgadniane indywidualnie.
3. W YSTAWIANIE OCEN CZĄSTKOW YCH

Ocena
1. niedostateczny
2. dopuszczający
3. dostateczny
4. dobry
5. bardzo dobry
6. celujący

Wymagana liczba %
0-39%
40%-55%
56%-79%
80%-89%
90%-99%
100%
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W ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów i minusów:
Ocena
Niedostateczny
Niedostateczny +
Dopuszczający Dopuszczający
Dopuszczający +
Dostateczny Dostateczny
Dostateczny +
Dobry Dobry
Dobry +
Bard zo dobry Bard zo dobry
Bard zo dobry +
Celujący

Wymagana liczba %
O – 34 %
35 – 39 %
40 – 45 %
46 – 50 %
51 – 55 %
56 – 62 %
63 – 70 %
71 – 79 %
80 – 83 %
84 – 86 %
87 – 89 %
90 – 93 %
94 – 96 %
97 – 99 %
100 %

4. PROWADZENIE ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO I JEGO ZWIĄZEK Z OCENIANIEM
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przed miotowy. Po nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych
jest on zobowiązany uzupełnić brakujący materiał w zeszycie. Zeszyt jest oceniany przez nauczyciela; przed miot
oceny stanowią zapisy wszystkich tematów lekcji, notatki do każdej lekcji, prace do mowe oraz poprawy prac
klasowych.
5. W YSTAWIANIE OCEN ŚRÓDROCZNYCH, ROCZNYCH, KOŃCOW YCH I ICH POPRAWIANIE
Zależność oceny rocznej, śródrocznej, przewidywanej śródrocznej, przewidywanej rocznej od średniej
ważonej wskazuje tabela:
Ocena
1. Niedostateczny
2. Dopuszczający
3. Dostateczny
4. Dobry
5. Bard zo dobry
6. Celujący

średnia
0 – 1,70
1,71 – 2,70
2,71 – 3,70
3,71 – 4,70
4,71 – 5,70
≥5,71

Uczeń ma prawo poprawić ocenę śródroczną, roczną i końcową w termin ie przed zebran iem
klasyfikacyjny m Rady Pedagogicznej na zasadach ustalonych przez nauczyciela. Warunkiem skorzystania z w/w
prawa jest spełnienie przez ucznia następujących warunków:
 ma bardzo wysoką frekwencję (min. 80% ) na zajęciach z języka polskiego,
 wykorzystał wszystkie możliwości poprawy oceny, zgodnie z obowiązujący mi w szkole procedurami.
Przewidywane formy poprawy oceny, np.: odpowied ź ustna, kartkó wka, sprawdzian pisemny; zakres materiału
ustalony po konsultacji z nauczycielem
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
W klasach programowo najwy ższych ocenę niedostateczną poprzedza sprawdzian weryfiku jący wied zę
i u miejętności ucznia (zakres materiału nauczania objęty podstawą programową kl. IV oraz materiał
przygotowujący do egzaminu maturalnego), przeprowad zony na prośbę (wniosek) ucznia w obecności
nauczycieli polonistów ZSE. Warunkiem u zyskania oceny pozytywnej jest za liczenie części ustnej i części
pisemnej sprawd zianu.
Sprawd zian powinien być przeprowad zony do dnia wy znaczonego przez dyrekcję szko ły jako d zień wystawienia
klasyfikacyjnych ocen końcowych i nie pó źniej niż trzy dni robocze przed zebraniem rady klasyfikacyjnej.
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6. DOSTOSOWANIE W YMA GAŃ EDUKACYJNYCH
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno -psychologicznej
dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierd zono deficyty rozwojowe, zgodnie
z zaleceniami poradni. Dostosowanie wy magań edukacyjnych jest zgodne z wymaganiami podstawy
programowej.
7.

UWAGI KOŃCOWE

PZO podlegają monitorowan iu i ewaluacji w ciągu ro ku szko lnego. Nauczyciel zastrzega sobie prawo
do wniesienia poprawek.
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