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I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

1. Słuchamy innych i nie przerywamy im podczas wypowiadania się. 

2. Słuchamy poleceń prowadzącego zajęcia. 

3. Bierzemy aktywny udział w zajęciach. 

4. Jeśli coś wydaje się trudne, podejmujemy próby poradzenia sobie z zadaniem. 

5. Zawsze możemy prosić o pomoc, informacje, dodatkowe wyjaśnienie polecenia. 

6. Każdy ma prawo do popełniania błędów, poszukiwań, prób. 

7. Uwagi i komentarze na temat pracy innych wypowiadamy tylko na ich prośbę lub prośbę 

prowadzącego zajęcia. 

8. Przestrzegamy zasad dobrego zachowania oraz bezpieczeństwa. 

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ZASADY 

OCENIANIA PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH 

1. Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję.  

2. Uczeń zobowiązany jest do przeczytania wszystkich obowiązujących go tekstów literackich 

(znajomości ich treści). 

3. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie zeszytu przedmiotowego na każdej lekcji; brak zeszytu i 

brak zadania uczeń musi zgłosić zaraz po rozpoczęciu zajęć.  

4. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek nadrobić materiał omówiony w tym czasie w 

klasie i uzupełnić zeszyt przedmiotowy oraz wykonać zadane prace. Termin ustalany jest 

każdorazowo z nauczycielem. 

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, książki, zadania domowego). 

Trzy nieprzygotowania są równoważne ocenie niedostatecznej. Minus: za brak zadania 

domowego można poprawić przynosząc odrobione zadanie na kolejnej lekcji; za brak zeszytu 

przynosząc uzupełniony zeszyt (minus jest wówczas anulowany). 

6. Za aktywność na lekcji otrzymujemy „plus” (ocena bardzo dobra = 5 „plusów”). 

7.  Jeśli uczeń nie opanuje materiału za pierwszym razem, zamiast oceny niedostatecznej otrzyma 

wpis do dziennika „jn” tj. „jeszcze nie”. Uczeń musi zaliczyć materiał do dwóch tygodni od 

wpisania do dziennika „jn”. Po tym okresie wypisywana jest ocena niedostateczna, którą może 

poprawić w okresie dwóch tygodni („jn” – stosowane jest w klasach siódmych). 
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8. Uczeń klasy ósmej zobowiązany jest do zdobycia ośmiu ocen w semestrze (po dwie z każdego 

obszaru kształcenia).  Każdą ocenę można poprawić w dowolnym momencie semestru. Poniżej 

schemat, który uczniowie otrzymują do wklejenia do zeszytu.    

 

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE  

WYPOWIEDZI PISEMNE: 

 prace klasowe (wypracowania, testy); 

 sprawdziany gramatyczne; 

 prace ortograficzne; 

 prace domowe (dłuższe formy wypowiedzi). 

 

WYPOWIEDZI USTNE: 

 odpowiedź dłuższa kilkuzdaniowa (treści literackie i językowe); 

 kartkówki (traktowane jako odpowiedzi ustne); 

 kultura żywego słowa (recytacja, scenki, dramy, prezentacje teatralne). 

 

FORMY DODATKOWE  (PRACE NADOBOWIĄZKOWE): 

 udział w konkursach polonistycznych; 
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 udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

 prezentacje/referaty. 

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ OBEJMUJE: 

 prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

 znajomość lektur; 

 posiadanie obowiązkowych podręczników i tekstów analizowanych lektur. 

 

9. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich sprawdzianach, 

10. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych opuści sprawdzian, ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch 

tygodni od momentu powrotu do szkoły (zgłasza gotowość i ustala termin z nauczycielem). 

Jeżeli uczeń się nie zgłosi, nauczyciel wyznacza termin. 

11. Zadania nadobowiązkowe mogą być realizowane w formie albumów, plansz, plakatów, 

referatów, projektów, portfolio, prezentacji multimedialnej. 

12. Na lekcjach języka polskiego wykorzystywane będą narzędzia TIK w tym platformy edukacyjne 

(eduelo, googel classroom, wsip.net).  

13. Kryteria oceny wypracowania: 

  treść - zgodność pracy z tematem (całkowita, częściowa, brak), 

  rozwinięcie tematu (pełne i oryginalne, pełne, niepełne, ale poprawne, minimalne), 

  dobór materiału (wykorzystanie tekstów literackich), 

  zastosowanie właściwej formy wypowiedzi, 

  kompozycja (logiczny układ treści, zachowane proporcje), 

  bogactwo słownictwa, 

  poprawność  językowa, 

  poprawność ortograficzna, 

  poprawność interpunkcyjna, 

  estetyka pracy. 

14. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: 

  zrozumienie polecenia, 

  stopień wyczerpania tematu, 
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  poprawność języka. 

 

15.  Wystawienie oceny śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych mających wagę:  

Kategoria Waga kolor 

Testy, sprawdziany, prace klasowe 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach rejonowych, 5 czerwony 

Osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych, 4 czarny 

Dyktando 4 czarny 

Kartkówka 3 zielony 

Odpowiedź ustna (obejmuje 3 ostatnie lekcje) 3 zielony 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych 3 zielony 

Wypracowanie klasowe * 3 zielony 

Aktywność 2 fioletowy 

Zadanie domowe dla chętnych, zadanie długoterminowe, 
wypracowanie domowe, prezentacja 

2 
fioletowy 

Czytanie ze zrozumieniem 2 fioletowy 

Odpowiedź ustna na lekcji z bieżącego tematu 1 niebieski 

Zadanie domowe 1 niebieski 

Praca w grupach na lekcji 1 niebieski 

Przygotowanie do lekcji 1 niebieski 

Recytacja wiersza 1 niebieski 

 

 

 

16. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów oraz kartkówek są przeliczne na oceny 

według skali procentowej: 

 

0% – 32% niedostateczny 

33% – 50% dopuszczający 

51% – 74% dostateczny 

75% – 90% dobry 

91% – 99% bardzo dobry 

100% celujący 
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17. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen bieżących uzyskanych w ciągu I semestru. 

Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących uzyskanych w ciągu II semestru 

(z uwzględnieniem oceny z I semestru) zapisanych w dzienniku elektronicznym. 

 

 

Średnia ważona 

 

 

 

Ocena 

 

 

5,25 – 6.0 celujący 

4,7– 5,24 bardzo dobry 

3,7 – 4,69 dobry 

2,7 – 3,69 dostateczny 

2,0 – 2,69 dopuszczający 

0 – 1,99 niedostateczny 

 


