
Przedmiotowy System Oceniania  
obowiązujący  

na lekcjach języka polskiego 
 

Kryteria oceniania: 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: 

 prace pisemne  
0 - 30% niedostateczny 

31% - 49% dopuszczający 
50% - 74% dostateczny 

75% - 89% dobry 
90% - 99% bardzo dobry 

100% celujący 
 kartkówki  
 odpowiedzi ustne  
 praca na lekcji, aktywność 
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 praca domowa 
 zadania dodatkowe. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. 

4. Prace klasowe są obowiązkowe, zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

5. Kartkówki  nie muszą być zapowiadane.  

6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie do 
1 tygodnia po przyjściu do szkoły. W przeciwnym razie wpisuje się 0. 

7. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (minimum 2 tygodni) uczeń ma prawo nie 
być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.  

8. Każdą pracę pisemną uczeń może poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od 
dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz. Ocena z poprawy 
jest wpisana do dziennika. 

9. Przy pisaniu prac klasowych w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. 

10. Prace klasowe po sprawdzeniu i ocenie są do wglądu u nauczyciela. 

11. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do 
lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji). Przez 



nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość 
do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

12. Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

13. Nieodrobioną pracę domową uczeń ma obowiązek zgłosić na początku lekcji.  Zostanie 
to wtedy odnotowane w dzienniku lekcyjnym znakiem "bz". Brak zgłoszenia 
nieodrobionej pracy domowej jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

14. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych 
i zaległych popraw. 

15. Na ocenę śródroczną i końcowo roczną mają wpływ wymienione formy aktywności 
ucznia z przypisanymi wagami: 

sprawdzian, poprawa sprawdzianu, zadanie klasowe  3 

kartkówka, poprawa kartkówki, lektura, recytacja 2 

egzamin próbny 2 

odpowiedź 2 

zeszyt 1 

zadanie domowe 1 

aktywność 1 

16. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem 
Szkoły oraz rozporządzeniami MEN.  

 

Wymagania na poszczególne oceny zostały w klasach przedstawione na początku roku 
szkolnego i są dostępne na stronie szkoły. 

 
 

  


