
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – język polski  

1. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do zajęć – przynosić na lekcję zeszyt, podręcznik, zadaną lekturę lub 

inne materiały wskazane przez nauczyciela, odrabiać zadania domowe i czytać lektury w wyznaczonym terminie. 

Uczeń ma obowiązek pracować systematycznie i na miarę swoich możliwości.  

2. Nauczyciel stosuje następujące formy sprawdzania wiedzy: praca klasowa (waga 5), sprawdzian (waga 3, 4 lub 

5), sprawdzian czytania ze zrozumieniem (waga 3), kartkówka (waga 1 lub 2), praca domowa (waga 1, 2 lub 3), 

wypowiedź ustna (waga 1 lub 2), prezentacja (waga 1, 2 lub 3), aktywność na lekcji (waga 1 lub 2), recytacja (waga 

3), udział w konkursach (waga 1, 2, 3, 4 lub 5), inne działania uczniów (waga 1, 2, 3, 4 lub 5), a w klasie maturalnej 

także próbny egzamin maturalny (zewnętrzne – waga 0, wewnętrzne – waga 5). Szczegółowa informacja o wadze 

danej oceny jest każdorazowo określana przez nauczyciela.  Liczbę sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek itd. 

ustala indywidualnie nauczyciel.  

3. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Nauczyciel poprawia i oddaje prace w ciągu 2 tygodni. Są one udostępniane uczniom i rodzicom. 

5. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu  

2 tygodni od daty jej wystawienia (w uzasadnionych przypadkach termin poprawy uczeń ustala z nauczycielem 

indywidualnie). Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej. Ocena z poprawy 

ma taką samą wagę jak ocena poprawiana. Jeśli uczeń nie poprawi oceny za pierwszym razem, do kolejnej - 

ostatecznej - poprawy może przystąpić nie wcześniej niż na miesiąc przed wystawieniem oceny śródrocznej  

lub rocznej (w terminie ustalonym przez nauczyciela). 

6. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie (pracy klasowej) muszą napisać go (ją) w możliwie najbliższym terminie – 

ustalonym przez nauczyciela.  

7. Ocenianie bieżące  

Zakres procentowy Ocena w dzienniku 

0-31 1 (niedostateczny) 

32-35 1+ 

36-39 2- 

40-45 2 (dopuszczający) 

46-49 2+ 

50-53 3- 

54-64 3 (dostateczny) 

65-69 3+ 

70-74 4- 

75-79 4 (dobry) 

80-84 4+ 

85-87 5- 

88-91 5 (bardzo dobry) 

92-94 5+ 

95-98 6- 

99-100 6 (celujący) 

10. Aby otrzymać pozytywną ocenę śródroczną i/lub roczną, uczeń jest zobowiązany do uzyskania w każdym 
okresie nauki co najmniej 75% ocen w każdej z wymienionych kategorii: a) kartkówki, b) zadania domowe.  
11. Ocena śródroczna lub roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej – tabelki w Statucie.  
12. Aby otrzymać śródroczną lub roczną ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną, uczeń musi uzyskać 
pozytywne oceny ze wszystkich prac klasowych i sprawdzianów. Aby otrzymać ocenę dopuszczającą, uczeń może 
mieć ocenę niedostateczną z najwyżej jednej pracy klasowej lub jednego sprawdzianu.  


