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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE 

 
 

1. ZASADY OCENIANIA 
 
1. Zasady oceniania zawarte w PZO powinny być jasne i czytelne dla ucznia, w związku z tym powinien on: 
a) wiedzieć, jakie elementy wiedzy i umiejętności będą sprawdzane i oceniane, 
b) być poinformowanym, w jakiej formie nastąpi sprawdzanie, 
c) znać ocenę, gdyż jest ona jawna, 
d) być poinformowanym o swoich osiągnięciach, brakach i możliwościach ich zlikwidowania, 
e) znać sposoby i terminy poprawy oceny, 
f) znać sposoby informowania rodziców o swoich osiągnięciach, 
g) być poinformowanym o częstotliwości oceniania, 
h) znać normy oceniania (zasady punktacji, skalę punktową, wymagania na poszczególne stopnie). 
 
2. Ocena półroczna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Wynika ona ze stopnia opanowania przewidzianych planem i 

kształconych umiejętności, wkładu pracy ucznia i zdobytych wiadomości. 
 

3. Bieżące ocenianie obejmuje: 
 

a) odpowiedzi ustne z trzech ostatnich lekcji, 
b) dłuższe formy pisemne (sprawdziany, prace klasowe, wypracowania domowe), 
c) krótkie formy pisemne („kartkówki” z trzech ostatnich lekcji), 
d) pisemne i ustne prace domowe, 
e) sprawdziany ortograficzne, 
f) aktywność na lekcjach, 
g) zaangażowanie w różnych formach pracy (także dla chętnych).  
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4. Nauczyciel podaje termin sprawdzianu, testu, powtórzenia ustnego z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 
5. Nauczycielowi przysługuje czas dwóch tygodni na sprawdzenie prac pisemnych. 
 
6. Dłuższe formy pisemne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. Ponowne nieprzystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.                  
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 
7. Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona (jednokrotnie) przez ucznia w terminie 2 tygodni od oddania pracy, zaś w przypadku 

uzyskania oceny niedostatecznej z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie 1 tygodnia od dnia przeprowadzenia 
sprawdzianu 

 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji jeden raz w półroczu, nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych.   

W sytuacjach wyjątkowych (losowych) nauczyciel może podjąć inną decyzję. 
 
9. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, dlatego jego powtarzający się brak na lekcjach stanowi podstawę do wystawienia 

niedostatecznej oceny cząstkowej. 
 
10. Minimalną ilość ocen cząstkowych w ciągu półrocza, w tym ocenę za odpowiedź ustną i pisemną, określa realizowany wymiar godzin: 1h – 2 

oceny (w sytuacjach niejasnych wymagana jest trzecia ocena), 2h – 3 oceny. 
 
11. Oceny półroczne (końcowe) ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, ze szczególnym uwzględnieniem ocen                      

z dłuższych sprawdzianów pisemnych, a w przypadku oceny końcowej (rocznej) również oceny półroczne. 
 
12. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na I półrocze uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie i formie ustalonych  

z nauczycielem celem wykazania się wiedzą i umiejętnościami objętymi programem nauczania w tym półroczu przynajmniej na ocenę 
dopuszczającą. 

 
13. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny rocznej uczeń ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, którego sposób 

przeprowadzania określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Nauczyciel przekazuje uczniowi zakres zagadnień do egzaminu. 
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2. TRYB  UZYSKIWANIA  WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
 
1. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów                
i rodziców o trybie i formie uzyskania wyższej oceny. Kryteria na poszczególne oceny określają wymagania edukacyjne zawarte w PZO. Ich 
wypełnienie przez ucznia stanowi podstawę do wystawienia mu przez nauczyciela wyższej oceny, o którą się ubiega. Warunkiem uzyskania 
przez ucznia tej oceny jest: 
 
a) systematyczna i rzetelna praca w ciągu całego półrocza (roku szkolnego), 
b) dobra frekwencja na zajęciach (nieobecności tylko usprawiedliwione), 
c) uzupełnienie braków w wiedzy i umiejętnościach z poprzedniego półrocza (sprawdzenie postępów ucznia za pomocą prac pisemnych), 
d) wykazywanie się w ustalonym terminie znajomością materiału z danego działu w formie odpowiedzi pisemnej na określoną ocenę oraz 

bieżącą wiedzą w przypadku odpowiedzi ustnych, 
e) wyraźna poprawa wyników w nauce i większe zaangażowanie ucznia na lekcjach w stosunku do poprzedniego półrocza, 
f) wykonanie dodatkowych zadań wyznaczonych przez nauczyciela, np. napisanie i wygłoszenie referatu, przygotowanie prezentacji 

multimedialnej;  nauczyciel wyznacza zadanie zainteresowanemu uczniowi indywidualnie, dostosowując stopień jego trudności do oceny,             
o którą ubiega się uczeń; sam uczeń może także wystąpić z inicjatywą wykonania określonego zadania. 

 
3. SPOSOBY  INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE 
 
1. Zarówno uczniowie, jak i rodzice powinni otrzymywać informację zwrotną o osiągnięciach w nauce, czyli o tym, co uczeń umie, z czym ma 
trudności, jakie zmiany dokonały się w jego postępach w nauce i jego postawie oraz co zrobić, aby podnieść poziom jego osiągnięć. 
 
2. Oceny są jawne dla ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony w terminie 7 dni,  nauczyciel szczegółowo uzasadnia ustaloną ocenę. 
Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.  
 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności nauczyciela.  
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5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia, sprawdziany i inne dokumenty dotyczące oceniania ucznia przechowywane są  przez 
nauczyciela przez cały rok szkolny. . W przypadku, gdy w wyniku sprawdzania wiadomości i umiejętności 2/3 uczniów danej klasy otrzymało 
oceny niedostateczne, nauczyciel stwarza warunki do uzupełnienia braków w realizowanym materiale i umożliwia poprawę ocen. 
 
6. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia: choroba (minimum 3 dni), pobyt w szpitalu itp. uczeń obowiązany jest w ciągu dwóch 
tygodni uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach i ustalić termin ich sprawdzenia z nauczycielem. 
 
7.  Nie dopuszcza się przeprowadzania sprawdzianów całorocznych. 
 
8. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu 
dwóch tygodni od daty jej wystawienia. 
 
9. Sposoby i okoliczności pozwalające na wyczerpującą informację to: 

a)   wspólna analiza i akceptacja PZO (nauczyciel – uczniowie - rodzice), 
b)   rozmowa z uczniem, 
c) komentarz do każdej wystawionej oceny, 
d) komentarz na pracach pisemnych, 
e) klasowe i indywidualne spotkania z rodzicami, 
f) telefoniczne rozmowy z rodzicami, 
g) korespondencja z rodzicami. 

 
  
14. NARZĘDZIA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
 
1. Sprawdzanie i ocenianie aktualnego stanu wiedzy, bieżących postępów i wkładu pracy ucznia na lekcjach języka polskiego wymaga 
stosowania różnorodnych form zarówno pisemnych, jak i ustnych. Należą do nich: 

a) prace pisemne zarówno domowe, jak i klasowe (prace klasowe muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem), 
b) sprawdziany zapowiedziane minimum tydzień wcześniej, 
c) testy zapowiedziane minimum tydzień wcześniej, zbudowane z zadań różnorodnych typów, 
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d) sprawdziany ortograficzne, 
e) kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji, 

       f)    odpowiedzi ustne, 
f) aktywność na lekcji przejawiająca się zgłaszaniem i udzielaniem odpowiedzi, ale także aktywnym słuchaniem, wykonywaniem poleceń  

i uczestnictwem w pracach zespołów, 
g) podejmowanie przez uczniów dodatkowych zadań. 

 
 
5. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 
 
1. Przy sprawdzaniu i ocenianiu wiedzy i umiejętności ucznia uwzględnia się opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, dostosowując wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Dostosowanie to 
nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej indywidualnie dla każdego ucznia na zasadach określonych w szkole. 
 
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 
edukacyjnych  
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
6. KRYTERIA OCENIANIA WYPOWIEDZI PISEMNYCH I USTNYCH 
 
Wypowiedzi ustne oceniane są według kryteriów: 
       a)   zgodność z tematem i stopień rozwinięcia, 
       b)   kompozycja (spójna, poprawnie zbudowana wypowiedź), 
       c)   poprawność językowa (bogate słownictwo), 
       d)   tempo mówienia (wypowiedź płynna). 
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Kryteria oceny prac pisemnych: 
a) treść- zrozumienie polecenia, zgodność z tematem, ciekawy pomysł, rozwinięcie tematu, 
b) kompozycja- praca spełnia wymogi wybranej formy wypowiedzi, tekst jest spójny i logicznie zbudowany, 
c) język- poprawnie budowane i zróżnicowane składniowo zdania, styl adekwatny do formy wypowiedzi, bogactwo słownictwa, 
d) ortografia i interpunkcja. 

 
Kryteria oceny sprawdzianów i testów: 
 
poniżej 40% punktów - niedostateczny 
40 % - 59 % punktów – dopuszczający 
60 % - 75 %       „        - dostateczny 
76 % - 90 %       „        - dobry 
91 % - 100 %     „        - bardzo dobry 
 
 
 
 
 
 
PZO opracowała:  Jolanta Graczyk-Grzeluszka 


