
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 

I. Cele oceniania na lekcjach języka polskiego: 

a) diagnozowanie, b) informowanie o efektywności procesu nauczania, c) opisywanie rozwoju i postępów uczniów, d) ewaluacja  

i modyfikowanie procesu nauczania, e) informowanie ucznia (i jego rodziców/opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i postępach, f) wspieranie ucznia w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, g) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

h) różnicowanie i klasyfikowanie uczniów. 

II. Oceny wystawiane na lekcjach języka polskiego: 

1. Ocena sumująca (zapisana cyfrą: 1, 2, 3, 4, 5 albo 6). Wystawiana jest za: prace klasowe, prace długoterminowe, sprawdziany z więcej niż 

trzech ostatnich tematów lub kluczowych umiejętności, kartkówki z kluczowych umiejętności oraz wybranych przez nauczyciela prac 

domowych. Ponadto za udział w konkursach lub za wybrane formy aktywności. 

2. Ocena kształtująca (w skrócie: OK) – podana w formie informacji zwrotnej. Wystawiana jest za kartkówki (poza kartkówkami 

sprawdzającymi umiejętności kluczowe), wybrane zadania domowe, wybrane formy aktywności. 

III.   Sposób ustalania oceny na I półrocze i oceny rocznej 

Podstawą do wystawienia oceny na I półrocze oraz oceny rocznej jest średnia ważona obliczana w następujący sposób: 

1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen. 

2. Średniej ważonej przyporządkowuje się odpowiednią ocenę szkolną. Formą aktywności przyporządkowano ich wagi: 

ŚREDNIA STOPIEŃ  FORMA AKTYWNOŚCI WAGA 

1,60 i poniżej niedostateczny 1  Zaliczenie na wyższą ocenę 20 

od 1,61 do 2,70 dopuszczający 2 
 Test, praca klasowa, udział w konkursach przedmiot.- etap wojewódzki, 

wykonywanie zadań wykraczających poza podstawę programową 

4 

od 2,71 do 3,70 dostateczny 3  Sprawdzian, wypracowanie, odpowiedź ustna, prace praktyczne 3 

od 3,71 do 4,70 dobry 4  Kartkówka, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, aktywność 2 

od 4,71 do 5,40 bardzo dobry 5  Zadanie domowe 1 

od 5,41 celujący 6  Diagnoza (podana jako wynik punktowy lub procentowy) 0 

IV. Kontrakt między nauczycielem i uczniem 

1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Wszystkie oceny są  jawne i umotywowane. 

2. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

3. Każdy uczeń za swoją aktywność na języku polskim oraz zadania domowe otrzymuje „plusy” (+) albo „minusy” (–). Ten uczeń, który 

rzetelnie pracuje otrzymuje (+). Natomiast uczeń otrzymuje „minusa”, gdy powinien, ale jednak nie jest aktywny na lekcji, nie odrobił 

zadania domowego. Gdy uczeń uzyska trzy „plusy”  to otrzymuje ocenę sumującą bardzo dobry (5). Podobnie gdy uzyska trzy „minusy” 

to otrzymuje ocenę sumującą niedostateczny (1). W szczególnych przypadkach uczeń może otrzymać ocenę celującą za aktywność. 

4. Uczeń zobowiązany jest zgłaszać brak pracy domowej lub przygotowania do zajęć na początku lekcji. Otrzymuje za to „minusa”.  W 

semestrze ma prawo do trzech „minusów”, czwarty skutkuje wpisaniem do dziennika elektronicznego oceny niedostatecznej. Jeżeli uczeń 

na początku lekcji nie zgłosi braku zadania domowego lub przygotowania do zajęć, a zostanie na tym przyłapany, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.   

5. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń, który chce poprawić ocenę niedostateczną  z pracy klasowej lub sprawdzianu musi 

to uczynić nie później niż 2 tygodnie od omówienia. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisać je w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem (sam zgłasza się do nauczyciela  w celu ustalenia terminu – nie później niż w ciągu 2 tygodni od 

daty powrotu do szkoły).  

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną tylko z pracy klasowej, o poprawie innych ocen decyduje nauczyciel. 

7. Terminy i sposoby poprawy prac długoterminowych ustala nauczyciel. 

8. Po nieobecności w szkole trwającej tydzień uczeń powinien nadrobić zaległości w ciągu tygodnia. Po nieobecności trwającej od 3 do 6 

dni powinien nadrobić zaległości w ciągu 3 dni. Po nieobecnościach krótszych niż 3 dni powinien być przygotowany do zajęć w dniu 

powrotu do szkoły (w szczególnych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z przygotowania do lekcji po nieobecnościach 

krótszych niż 3 dni).  Przez nadrobienie zaległości rozumie się: uzupełnienie zeszytu oraz przyswojenie treści programowych, 

dostarczenie prac długoterminowych itd. 

9. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców o proponowanej ocenie 

semestralnej. Uczeń ma prawo poprawić proponowaną ocenę na ocenę o stopień wyższą zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 

10. Obowiązkiem ucznia jest rzetelna praca na lekcjach, zachowanie dyscypliny i  nie przeszkadzanie koleżankom i kolegom. 

11. W razie naruszenia dyscypliny uczeń może być dodatkowo odpytany lub będzie musiał wykonać dodatkowe zadania. 

V. Pomiar osiągnięć ucznia 

Na lekcjach geografii  oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: 

1. prace klasowe -  z większej partii materiału, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

2. sprawdziany  -  z więcej niż 3 ostatnich lekcji, niezapowiedziane, 

3. kartkówki  - z 3 ostatnich lekcji lub z ostatniego zadania domowego, niezapowiedziane, 

4. odpowiedź ustna – samodzielna z zaprezentowaniem terminów geograficznych, 

5. prace domowe, 

6. prace projektowe, 

7. aktywność – praca na lekcji, odrabianie zadań domowych oraz przygotowanie do lekcji, 

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin geografii. 

Punkty uzyskane z różnych form aktywności przeliczane są na stopnie szkolne według następującej skali: 

% STOPIEŃ 
29% i poniżej niedostateczny 1 

30% - 49%  dopuszczający 2 

50% - 74% dostateczny 3 

75% - 85% dobry 4 

86% - 95% bardzo dobry 5 

96% – 100% celujący 6 

Treści wymagane na poszczególne stopnie szkolne umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz dostępne u nauczyciela. 

VI. Ewaluacja PSO 

PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego. 


