
1 

 

Przedmiotowe Ocenianie Ucznia 

obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 
 

od 01.09.2021 

 

JĘZYK POLSKI 
 

Przedmiotowe Ocenianie Ucznia jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

Przedmiotowe Ocenianie Ucznia jest zgodne ze Statutem I Liceum Ogólnokształcącego      

im. J. Słowackiego w Skarżysku- Kamiennej. 

 

 

1. Cele i funkcje oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 

Celem oceniania na lekcjach języka polskiego jest monitorowanie postępów ucznia w 

zakresie:  

- znajomości dziedzictwa literackiego i kulturowego,  

- rozumienia tradycji narodowej i europejskiej oraz rozpoznawania jej obecności we 

współczesnej literaturze,  

 - interpretacji tekstów kultury w różnych kontekstach,  

- rozpoznawania i hierarchizowania wartości w omawianych dziełach literatury,  

- orientacji w zjawiskach artystycznych we współczesnej kulturze i ich wartościowania,  

 

- znajomości zagadnień z nauki o języku przedstawionych w podstawie programowej.  

 

Ocenianie obejmuje: 

 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

 

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

 

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sprawdzianów 

wiadomości i umiejętności, 

 

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, 

 

- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji               

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 

Pomiar osiągnięć edukacyjnych ucznia może odbywać się za pomocą następujących narzędzi: 

 

- praca klasowa wagi 4 (materiał obejmujący minimum jeden  dział) 

- sprawdzian okresowy wagi 3 (materiał zrealizowany w danym półroczu) 

- sprawdzian wagi 3 (materiał obejmujący jeden dział) 

- sprawdzian wagi 2 (materiał obejmujący maksymalnie trzy tematy lekcyjne) 

- sprawdzian z treści lektury 

- diagnoza wstępna (nie podlega ocenie uwzględnionej w procesie oceniania 

śródrocznego i rocznego) 

- odpowiedź ustna 

- wypowiedź pisemna (wypracowanie) na poziomie podstawowym 

- wypowiedź pisemna (wypracowanie) na poziomie rozszerzonym 

- test (rozumienie czytanego tekstu) 

- prezentacja z materiałem audiowizualnym 

- praca na lekcji (zadanie wykonane samodzielnie lub w trakcie pracy w grupach) 

- aktywność 

- inne (np. konkursy przedmiotowe, referat) 

 

3. Ocenianie osiągnięć ucznia. 

 

Wszystkie formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych są oceniane w skali: celujący, bardzo 

dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

 

Prace klasowe z wagą 4 oraz sprawdziany z wagą 3 są poprzedzone powtórzeniem oraz 

zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, co zostaje odnotowane w 

terminarzu dziennika elektronicznego. Sprawdzian okresowy zapowiadany jest z 

dwutygodniowym wyprzedzeniem i również odnotowany w terminarzu. Sprawdzian ten 

poprzedza powtórzenie wymaganych treści. Sprawdzian z wagą niższą niż 3 nauczyciel może 

zapowiedzieć, ale nie musi odnotować tego w terminarzu dziennika. 

 

Nieobecność ucznia na każdej formie pracy pisemnej musi być usprawiedliwiona, a uczeń 

powinien być przygotowany do jej napisania na pierwszej lekcji języka polskiego po 

powrocie do szkoły. Nauczyciel może wyznaczyć jednak uczniowi inny termin napisania 

zaległej pracy. 

 

W kształceniu na odległość ocenianiu podlegają również: projekty, prace wytwórcze, prace 

domowe i inne formy zlecone przez nauczyciela. Podczas kształcenia na odległość wszystkie 

oceny uzyskiwane przez ucznia mają wagę 1 

 

Uczeń, którego praca jest niesamodzielna otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny tej nie 

można poprawić. 

 

Uczeń przychodzący na lekcję po nieobecności krótszej niż 5 dni ma obowiązek przygotować 

się do lekcji. Nieobecność przynajmniej pięciodniowa usprawiedliwia nieprzygotowanie 

ucznia do lekcji pierwszego dnia po chorobie. 

 

Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie do niezapowiedzianej 

formy kontroli. 



3 

 

 

Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji może nie być klasyfikowany. Dla ucznia, który 

opuścił lekcje z powodów usprawiedliwionych, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 

 

Uczeń ma obowiązek zaliczyć wszystkie zalegle prace pisemne na 30 dni kalendarzowych 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie 10 dni 

roboczych od daty napisania, w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela (choroba, 

wycieczka itp.) termin poinformowania o ocenach i przekazanie pracy uczniowi ulega 

wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela. 

 

 

4. Szczegółowe kryteria oceniania. 

 

Przy ocenianiu prac pisemnych brany jest pod uwagę procent poprawnych 

odpowiedzi, a ocena wystawiana jest według skali: 

 

od 0% do 39% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

powyżej 39% do 52% możliwych do uzyskania punktów – dopuszczający; 

powyżej 52% do 70% możliwych do uzyskania punktów – dostateczny; 

powyżej 70% do 89% możliwych do uzyskania punktów – dobry; 

powyżej 89% a poniżej 100% możliwych do uzyskania punktów – bardzo dobry; 

100% możliwych do uzyskania punktów – celujący. 

 

Ponadto: 

 

Przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej (wypracowanie) nauczyciel bierze pod uwagę 

zgodność wypowiedzi z tematem, właściwy dobór tekstów kultury i stopień 

rozwinięcia tematu, poprawność rzeczową, zamysł kompozycyjny, poprawność 

stylistyczną, językową oraz poprawność zapisu. 

 

Przy ocenianiu wypowiedzi ustnej nauczyciel bierze pod uwagę adekwatność 

odpowiedzi do zadanego pytania, zawartość merytoryczną, poprawność językową oraz 

płynność wypowiedzi. Uczeń może być wezwany do odpowiedzi w dowolnym 

momencie każdej lekcji. 

 

5. Procedury poprawiania ocen. 

  

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę (za wyjątkiem celujący) z jednej wybranej 

pracy klasowej lub sprawdzianu w półroczu, w ustalonym przez nauczyciela terminie. 

Do ustalenia oceny klasyfikacyjnej liczy się ocena wyższa jako ostateczna. 

 

6. Wagi poszczególnych ocen. 

 

- praca klasowa (minimum jeden dział materiału)    waga 4 

- sprawdzian okresowy (materiał zrealizowany w danym półroczu) waga 3 

- sprawdzian (maksymalnie jeden dział materiału)     waga 3 

- sprawdzian (maksymalnie 3 tematy lekcji)     waga 2 

- sprawdzian z treści lektury       waga 2 
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- odpowiedź ustna         waga 2 

- wypowiedź pisemna (wypracowanie) na poziomie podstawowym  waga 3 

- wypowiedź pisemna (wypracowanie) na poziomie rozszerzonym  waga 3 

- test (rozumienie czytanego tekstu)       waga 3 

- prezentacja z materiałem audiowizualnym     waga 1 

- praca na lekcji (zadanie wykonane samodzielnie lub w trakcie pracy w grupach) 

          waga 1 
- aktywność          waga 1 

- inne (np. konkursy przedmiotowe, referat)     waga 1 

 

 

 

7. Kryteria ustalania i wystawiania oceny śródrocznej, rocznej i końcowej. 

 

Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest średnią ważoną poszczególnych ocen 

otrzymanych w danym półroczu. Ocena ta nie musi więc być średnią arytmetyczną 

wszystkich ocen uzyskanych w danym półroczu, ale powinna z nich wynikać. Średnie 

ważone ocen przekładają się na stopnie szkolne według następujących zasad: 

 

Śr. przynajmniej 2,00 – dopuszczający; 

Śr. przynajmniej 2,50 – dostateczny; 

Śr. przynajmniej 3,50 – dobry; 

Śr. przynajmniej, 4,50 – bardzo dobry. 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią przynajmniej 5,50 lub 

uzyskał średnią przynajmniej 5,25 i spełnia dodatkowe kryteria, np.: 

 

- biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami określonymi programem 

nauczania języka polskiego w danej klasie lub 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

proponuje rozwiązania nietypowe lub 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (tytuł finalisty lub 

laureata). 

 

8. Warunki uzyskania promocji z jedną oceną niedostateczną oraz warunki 

zaliczenia oceny niedostatecznej z pierwszego półrocza. 

 

Uczeń, który został promowany warunkowo do klasy programowo wyższej, tzn. 

otrzymał z języka polskiego ocenę niedostateczną na świadectwie ukończenia klasy, 

zobowiązany jest do zaliczenia zaległego materiału w terminie określonym przez 

nauczyciela, nie później jednak niż do końca listopada nowego roku szkolnego. Ocena 

z zaliczenia jest wpisana do dziennika zajęć lekcyjnych jako cząstkowa ocena z pracy 

klasowej z wagą 4. 

 

W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej na półrocze nauczyciel ma prawo 

wymagać od ucznia zaliczenia materiału zrealizowanego w tym półroczu, nie później 

jednak niż do końca kwietnia danego roku szkolnego. Sprawdzian zaliczeniowy 

obejmuje materiał zrealizowany na lekcjach z klasą w półroczu, na którego koniec 

uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Sprawdzian zaliczeniowy nie może być 
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poprawiony, a otrzymana z niego ocena jest wpisana do dziennika jako ocena 

cząstkowa z pracy klasowej z wagą 4. 

 

9. Uczniowie z dysfunkcjami są oceniani według odrębnych zasad zgodnych z 

opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

Ponadto: 

 

W przypadku stwierdzonej dysleksji rozwojowej uczniowie na zajęciach z języka 

polskiego nie muszą głośno czytać tekstu, by nie stwarzać sytuacji dla nich 

stresujących. 

 

Wymagania merytoryczne do oceny pracy pisemnej uczniów ze stwierdzoną dysleksją 

są ogólne, takie same jak dla innych uczniów (z wyjątkiem oceny poprawności zapisu, 

który ocenia się wg kryteriów opracowanych przez Radę Języka Polskiego, 

dotyczących błędów dyslektycznych). 

 

Uczniowie z dysgrafią mogą pisać prace pisemne na komputerze. 

 

Jeśli uczniowi przysługuje wydłużenie czasu pracy na egzaminie, to podczas pracy 

pisemnej na lekcji przysługuje mu adekwatne wydłużenie czasu pracy. 

 

W stosunku do dzieci z dysfunkcjami należy stosować wiele pochwał jako czynnik 

motywujący. 

 

10. Informacja zwrotna. 

 

Nauczyciel - uczeń: 

 

Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do 

wystawionej oceny. 

Nauczyciel motywuje do dalszej pracy. 

Ocenianie pomaga w samodzielnym planowaniu dalszego rozwoju. 

Oceny są wpisywane do elektronicznego dziennika lekcyjnego. 

Zastrzeżenia do ocen z pracy pisemnej można zgłaszać bezpośrednio po jej oddaniu. 

 

Nauczyciel - rodzice: 

 

Rodzice mogą monitorować postępy edukacyjne dzieci poprzez wgląd do 

dziennika elektronicznego. 

 

Podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych wychowawca przekazuje rodzicom 

informacje o aktualnym stanie postępów w nauce oraz dostarcza informacji o 

trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 

 

Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny: 

 

Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika elektronicznego. 
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Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu 

ucznia. 

 

Nauczyciel informuje pedagoga szkolnego o sytuacjach wymagających jego 

interwencji. 

 

11. Postanowienia końcowe. 

 

Każdy uczeń rozpoczynający naukę w I Liceum Ogólnokształcącym jest zobowiązany 

napisać diagnozę wstępną z języka polskiego w celu poznania jego wiadomości i 

umiejętności opanowanych w szkole podstawowej. Diagnoza wstępna nie podlega  

ocenie uwzględnianej w procesie oceniania śródrocznego i rocznego Uczeń i jego 

rodzic otrzymują tylko wynik procentowy. 

 

Nauczyciel stosuje indywidualizację nauczania. 

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia trudności w nauce to zgłasza ten fakt do 

wychowawcy i pedagoga szkolnego celem dalszej diagnozy. 

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia szczególne uzdolnienia polonistyczne to 

zgłasza ten fakt do wychowawcy i pedagoga szkolnego celem dalszej diagnozy. 

 

W celu utrwalenia wiadomości poznanych na lekcji nauczyciel może zadać pracę 

domową, ale nie podlega ona ocenie cząstkowej. 

 

POU podlega ewaluacji. 

 

 

Opracował Zespół Nauczycieli Języka Polskiego: 

Beata Frączkiewicz 

Agnieszka Trzebińska 

Katarzyna Posobkiewicz 

Katarzyna Szwed 

Agnieszka Marczewska 

Iwona Wójcik 


