
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

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, testy z epoki, prace klasowe, wypracowania 

domowe),  

c) powtórzenia ustne z epoki,  

d) krótkie formy pisemne („kartkówki” z trzech ostatnich lekcji),  



e) pisemne i ustne prace domowe,  

f) sprawdziany ortograficzne,  

g) referaty, prezentacje, projekty,  

h) aktywność na lekcjach,  

i) zaangażowanie w różnych formach pracy (również dla chętnych),  

j) udział w konkursach i olimpiadach.  

4. Nauczyciel podaje termin sprawdzianu, testu, powtórzenia ustnego z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

5. Nauczycielowi przysługuje czas 2 tygodni na sprawdzenie prac pisemnych.  

6. Dłuższe pisemne formy sprawdzania wiedzy będą przeprowadzane po omówieniu 

epoki lub lektury.  

7. 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, na której poprawę nauczyciel może nie 

wyrazić zgody. 

8. 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.  

9. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to lekcji 

powtórzeniowych i wprowadzających lektury szkolne): 

a) dwa razy w półroczu (w wymiarze 3-4 godzin języka polskiego), 

b) jeden raz w półroczu  (w wymiarze 1-2 godzin języka polskiego). 

W sytuacjach wyjątkowych (losowych) nauczyciel może podjąć inną decyzję.  



10. Uwzględnia się nieprzygotowanie ucznia w związku z udziałem w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych (dotyczy następnego dnia obecności w szkole po 

konkursie, olimpiadzie, zawodach sportowych). 

11. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, dlatego jego 

powtarzający się brak na lekcjach stanowi podstawę do wystawienia niedostatecznej 

oceny cząstkowej.  

12. W ciągu półrocza uczeń powinien zdobyć przynajmniej 3 oceny.  

13. 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.  

14. 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.  

15. 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. 

16. Ocena przewidywana (proponowana) może ulec zmianie, gdy uczeń, który w 

czasie od poinformowania do wystawienia oceny obniży swój zasób wiedzy i 

umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne. 

 

2. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Uczeń na ocenę dopuszczającą: 

– posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji 

komunikacyjnej, 

– rozpoznaje akty mowy i ich intencje, 



– tworzy teksty z zaplanowanymi funkcjami tekstu i intencjami nadawcy oraz ze 

świadomością podstawowych kryteriów udanej wypowiedzi, 

– umie uczestniczyć w dyskusji, wypowiadać się na różne tematy, 

– czyta ze zrozumieniem tekst i interpretuje go, 

– umie redagować teksty własne i cudze, 

– umie aktywnie słuchać wykładu (z empatią, sprzeciwem itp.), 

– rozpoznaje przybliżony czas powstania tekstu kultury na podstawie obrazu kultury 

materialnej, obyczaju, konwencji, stylu i języka, 

– zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej. 

 

Uczeń na ocenę dostateczną – jak wyżej, a ponadto: 

– posługuje się podstawową wiedzą o systemie języka oraz podstawową 

terminologią językoznawczą i teoretycznoliteracką w analizie i interpretacji tekstów,  

– swobodnie wypowiada się w różnych gatunkach odmiany mówionej i pisanej 

języka, przynależnych różnym stylom funkcjonalnym: notatka, streszczenie, 

rozprawka, dialog, głos w dyskusji, referat, list motywacyjny, analiza i interpretacja 

tekstu literatury pięknej, 

– spostrzega w tekście dialektyzmy, archaizmy, indywidualne cechy tekstu, 

– zbiera materiały do wypowiedzi ustnej i pisemnej; korzysta z różnych źródeł 

informacji, 

– potrafi interpretować i porównywać różne dzieła sztuki,  

– ma świadomość różnorodności stylistycznej wypowiedzi, 

– stosuje zabiegi perswazyjne wraz z rozpoznawaniem ich wartości, 

– rozumie pojęcie procesu historycznoliterackiego, 

– zna treść i problematykę omawianych w szkole tekstów kultury. 



Uczeń na ocenę dobrą – jak wyżej, a ponadto: 

– świadomie posługuje się stylem i stylizacją, 

– posługuje się poprawnym językiem o bogatym słownictwie, 

– rozumie teksty o różnym stopniu komplikacji, odbiera ich znaczenie metaforyczne, 

rozpoznaje aluzje literackie, znaki biblijne, antyczne i inne znaki kulturowe, 

– korzysta z różnorodnych technik samokształceniowych, 

– zna materiał nauczania przeznaczony dla danej klasy, umie powiązać go z wiedzą 

z innych przedmiotów. 

 

Uczeń na ocenę bardzo dobrą – jak wyżej, a ponadto: 

– ma świadomość wspólnoty europejskiego dziedzictwa kulturowego (wartości, 

archetypy i toposy) z jednej strony, z drugiej strony rozumie odrębność kulturową 

poszczególnych narodów (na przykładzie m.in. polskich stereotypów językowych i 

kulturowych), 

– swobodnie wypowiada się w różnych gatunkach: esej szkolny, felieton, manifest, 

pamflet; przestrzega reguł gatunkowych lub świadomie je łamie, 

– dostrzega odmienności i wartości charakterystyczne dla różnych epok, cechy 

języka i stylu, 

– omawiając teksty kultury, wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów, odwołuje się 

do filozofii i historii sztuki. 

 

Uczeń na ocenę celującą – jak wyżej, a ponadto: 

– wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w sposób zwracający uwagę 

nauczyciela/klasy oraz – na przykład – bierze udział w konkursach, olimpiadach. 

– podejmuje próby pisarskie związane z doskonaleniem stylu indywidualnego, 

zajmuje się intensywnym samokształceniem. 



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), 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 klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w 

obecności nauczyciela.  

5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia, sprawdziany i inne dokumenty 

dotyczące oceniania ucznia przechowywane są przez nauczyciela przez cały rok 

szkolny. W przypadku uzyskania przez ponad 50% uczniów oceny niedostatecznej z 

pracy klasowej nauczyciel, po ponownym przygotowaniu uczniów, może powtórzyć tę 

pracę. 

6. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia: choroba, 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.  

 

4. 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,  

d) sprawdziany ortograficzne,  

e) kartkówki obejmujące wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji, 

f) projekty,  

g) odpowiedzi ustne,  

h) aktywność na lekcji przejawiająca się zgłaszaniem i udzielaniem odpowiedzi, ale 

także aktywne słuchanie, sporządzanie notatek, wykonywanie poleceń i uczestnictwo 

w pracach zespołów,  

i) udział w konkursach, olimpiadach itp.,  



j) podejmowanie przez uczniów zadań dodatkowych, takich jak: prezentacje, referaty 

itp.  

 

5. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW O 

SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.  

1. Praca z uczniem zdolnym, czyli takim, który przejawia wysoki poziom zdolności 

ogólnych i specjalnych z przedmiotu polegać będzie, z jednej strony na 

przystosowaniu metod i form nauczania do możliwości intelektualnych ucznia, z 

drugiej zaś na motywowaniu go do większego wysiłku intelektualnego poprzez 

udział w konkursach i olimpiadach. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel będzie :  

a) wskazywał dodatkowe źródła wiedzy,  

b) wprowadzał metody projektu skłaniającej ucznia do samodzielnych poszukiwań,  

c) skłaniał ucznia do wykorzystania technologii informacyjnych jako źródła 

wiedzy i formy pracy,  

d) skłaniał ucznia do twórczego rozwiązywania problemów,  

e) motywował do udziału w konkursach i olimpiadach,  

f) powierzał uczniom zadania wykraczające poza standardy szkolne (np. 

samodzielne prowadzenie części lub całości zajęć lekcyjnych).  

 

2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających 

orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oznaczać będzie 

dostosowanie form, metod pracy i środków dydaktycznych do niepełnosprawności 

lub innych przyczyn trudności w uczeniu się w następujący sposób:  

a) nauczyciel zapewni uczniowi miejsce blisko siebie, aby wspomagać ucznia w 

czasie lekcji,  



b) nauczyciel będzie prowadzić częste kontrole zeszytu w celu korekty błędów  

i uniknięcia utrwalania złych nawyków, 

c) prace pisemne oceniane będą w szczególności za wartość merytoryczną, błędy 

ortograficzne nie zmieniające znaczenia słowa nie będą brane pod uwagę, 

d) uczeń nie musi pisać na tablicy lub czytać głośno na forum klasy w celu 

uniknięcia efektu spotęgowania stresu, 

e) może być ograniczona ilość materiału do jednorazowego nauczenia się na 

pamięć, 

f) uczeń może być zwolniony z ustnych odpowiedzi, jeśli jest to powód 

zdenerwowania, 

g) podczas odpowiedzi ustnej nauczyciel cierpliwie wspomagał będzie wypowiedź 

ucznia pytaniami pomocniczymi i sugestiami,  

h) nauczyciel powinien wzmacniać wiarę ucznia we własne siły 

podkreślając każdy najdrobniejszy sukces,  

i) uczeń z dysleksją rozwojową ma prawo do wybrania formy odpowiedzi: 

ustnej lub pisemnej,  

j) uczeń ma prawo do wydłużenia czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu, 

k) uczniowie, którzy posiadają orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości są oceniani  

z uwzględnieniem zaleceń poradni. Nauczyciel uczący jest zobowiązany zapoznać 

się z zaleceniami poradni dotyczącymi sposobów sprawdzania znajomości 

opanowania materiału dla poszczególnych uczniów oraz na ich podstawie 

zmodyfikować kryteria oceniania dla danego ucznia, a następnie zapoznać ucznia i 

jego rodziców z kryteriami oceniania mającymi zastosowanie w jego indywidualnym 

przypadku. 

 

 

 

 

 



6. KRYTERIA OCENIANIA TESTÓW I SPRAWDZIANÓW:  

40 % - 59 % – dopuszczający  

60 % - 75 %  - dostateczny  

76 % - 90 %  - dobry  

91 % - 98 %  - bardzo dobry 

99% - 100% - celujący  

Przy kartkówkach stosujemy próg od 91% - 100% - bardzo dobry (nie ma oceny 

celującej). 

 

                                                                                              opracowała: 

                                                                                        Krystyna Lenarczyk 


