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Podstawą oceniania osiągnięć ucznia z języka polskiego są wypowiedzi 

ustne i pisemne.  

Ocenianie na lekcjach języka polskiego powinno uwzględniać: 

✓ wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury i nauki o języku; 

✓ komunikowanie się – przekazywanie informacji, argumentowanie, 

uzasadnianie, działanie; 

✓ stosowanie umiejętności przedmiotowych w innych obszarach 

działalności szkolnej i pozaszkolnej. 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniani są w sposób 

zindywidualizowany z uwzględnieniem zaleceń PPP np. wydłużony czas pracy, 

nieobniżanie oceny za błędy wynikające z dysleksji i dysortografii, 

preferowanie wypowiedzi ustnych lub pisemnych. 

Podstawą oceniania wiadomości i umiejętności powinny być: 

✓ odpowiedzi ustne 

✓ prace klasowe pisemne (min. dwie w semestrze) 

✓ prace domowe 

✓ sprawdziany, kartkówki 

✓ prace dodatkowe (referaty, praca w grupach itp.). 

Ocenianie musi odbywać się w sposób jawny i systematyczny. 

 

Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Jeżeli uczeń nie może pisać pracy w wyznaczonym terminie, 

powinien to zrobić w najbliższym czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Nieobecność w drugim terminie jest równoznaczna z oceną niedostateczną 

(wyjątek stanowi choroba ucznia). 

Wyniki prac klasowych uczniowie winni otrzymać przed upływem 3 tygodni. 

Każdą ocenę z pracy klasowej uczeń może poprawić, do średniej liczy się 

ocena wyższa. W klasie z rozszerzonym programem języka polskiego liczy 

się zarówno pierwsza ocena jak i ta uzyskana z poprawy. 

 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie 

dotyczy pracy klasowej oraz pracy domowej zadanej z wyprzedzeniem). 

Podstawą klasyfikowania ucznia jest posiadanie wszystkich ocen z prac 

klasowych i przynajmniej dwóch innych ocen.  



 

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który: 

✓ opanował wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym; 

✓ zna i prezentuje lektury dodatkowe podane przez polonistę; 

✓ bierze udział w szkolnych konkursach języka polskiego; 

✓ bierze udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego; 

✓ bierze udział w innych pozaszkolnych konkursach i przedsięwzięciach 

twórczych związanych z językiem polskim. 

 

Uczeń ma obowiązek uzupełnić notatki z lekcji, które opuścił oraz zaliczyć 

materiał z lekcji, na których był nieobecny (niezależnie od przyczyn 

nieobecności). Termin i formę zaliczenia ustala nauczyciel. 

Uczeń może podwyższyć ocenę roczną z przedmiotu poprzez poddanie się 

kontroli wiadomości i umiejętności w formie pisemnej. Chęć taką musi 

zgłosić przed wystawieniem oceny ostatecznej. 

KRYTERIA OCENY PRAC KLASOWYCH: 

celujący > 95% 

bardzo dobry 85% - 94% 

dobry 70% - 84% 

dostateczny 50% - 69% 

dopuszczający 30% - 49% 

niedostateczny < 29% 

SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ 

Z JĘZYKA POLSKIEGO: 

Podstawą wystawienia oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen 

otrzymanych w ciągu semestru, zaś rocznej – średnia ważona wszystkich ocen 

otrzymanych w całym roku szkolnym. 

WAGI OCEN: 

prace klasowe – waga 6 

odpowiedzi ustne – waga 5 

prace domowe, sprawdziany – waga 3 

inne (kartkówki, praca w grupie, referaty, aktywność, itp.) – waga 2 

Ocena na koniec semestru jest wystawiana wg zasady zaokrąglania: profil 

podstawowy i rozszerzony od 0,50 w górę (wyjątek stanowi ocena 

dopuszczająca, którą można otrzymać po uzyskaniu średniej 1,7). 

Ocena na świadectwie maturalnym jest wystawiana na podstawie średniej 

ważonej ocen rocznych uzyskanych w całym cyklu kształcenia wg zasady: 

Klasa I – waga 2 

Klasa II – waga 2 

Klasa III – waga 6 
Zaokrąglanie w obu profilach od 0,50 w górę. 
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