
 
Przedmiotowy System Oceniania 

Zasady współpracy obowiązujące podczas lekcji języka polskiego w klasach 5b, 7b i 8b 
 
Twoje Prawa  
 

1. Masz prawo razem z klasą i nauczycielem świętować setną lekcję języka polskiego            
w wybranej przez grupę formie. 

2. Masz prawo wybrać, czy chcesz wypowiedzieć się na dany temat. Zawsze możesz            
powiedzieć: ,,pasuję”, nie musisz mówić: ,,nie wiem” czy ,,nie rozumiem”. Zasada ta            
nie zwalnia z koncentracji, słuchania innych i notowania.  

3. Masz prawo uzyskać od nauczyciela informację o Twoich postępach,         
czyli wiedzieć: co zrobiłeś bardzo dobrze, co wymaga poprawy, jak możesz           
to poprawić,  w jaki sposób możesz dalej się rozwijać. 

4. Masz prawo do zadania domowego (zadania domowe nie są obowiązkowe).  
5. Masz prawo podjąć dodatkową aktywność związaną z przedmiotem. Oznacza to,          

że możesz przygotować ciekawą lekcję, prezentację, plakat, quiz dla klasy. 
6. Masz prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w semestrze (dotyczą one posiadania          

odpowiednich książek i zeszytu oraz wiedzy i gotowości do podzielenia się nią). Nie             
możesz zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, lektury,        
kartkówki lub sprawdzianu.  

7. Masz prawo do poznania kryteriów sukcesu przed sprawdzianem        
lub zapowiedzianą kartkówką. 

8. Masz prawo do przygotowania się do sprawdzianu. Jego termin poznasz          
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Masz prawo do przygotowania się do kartkówki powtórzeniowej (obejmującej         
materiał wskazany przez nauczyciela), a także poznania jej terminu z tygodniowym           
wyprzedzeniem oraz otrzymania szczegółowych kryteriów sukcesu związanych       
ze sprawdzanymi treściami.  

10. Masz prawo do otrzymania pozytywnej oceny za aktywność podczas lekcji          
(aktywność podczas lekcji oceniana jest za pomocą “+” i “-”; ,,-” otrzymujesz,            
gdy nie notujesz, nie słuchasz innych, nie wiesz, czego dotyczy dana część lekcji). 
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Twoje Obowiązki (które ułatwią Ci uczenie się) 
 

11. Podczas lekcji posiadasz podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń          
lub zeszyt przedmiotowy i lekturę, gdy pracujemy z nią w klasie. 

12. Nadrabiasz zaległości (uzupełniasz notatki, piszesz zaległy sprawdzian), gdy jesteś          
nieobecny na zajęciach. 

13. Czytasz zapowiedziane lektury w wyznaczonym terminie. 
14. Systematycznie prowadzisz Lekturownik (dziennik lektur). 
15. Sprawdziany i prace klasowe przechowujesz w swojej teczce przez cały rok           

szkolny. 
16. Przechowujesz wszystkie materiały, które otrzymasz na lekcji (karty pracy, teksty). 

Wklejasz je do zeszytu lub umieszczasz w teczce. 
17. Powtarzasz materiał z lekcji. Jesteś przygotowany do kartkówki z bieżącego          

materiału dotyczącego trzech ostatnich tematów (nie 3 ostatnich godzin         
lekcyjnych). 

18. Dyktanda i prace pisemne zapisujesz  w specjalnych zeszytach.  
 

W jaki sposób będziesz oceniany? 

19. Ocenę półroczną/roczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych i przyjętej          
wagi ocen: 

Lp. Nazwa formy Waga 

1. praca klasowa, sprawdzian, wypracowanie pisane w klasie,       
dłuższa wypowiedź ustna 

3 

2. kartkówka, dyktando 2 

3. inne: zadanie domowe, referat, aktywność, itp. 1 

 
20. Ocena roczna jest oceną całościową – uwzględnia postępy w nauce i osiągnięcia            

zdobyte w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciel bierze pod uwagę zaangażowanie           
ucznia na lekcji, aktywność, wykazywanie się inicjatywą, udział w konkursach itp. 
 

21.  Ustalanie ocen semestralnych i rocznych: 

od 5,5 ocena celująca 

od 4,6 ocena bardzo dobra 

od 3,6 ocena dobra 

od 2,6 ocena dostateczna 



od 1,6 ocena dopuszczająca 

 
22. O przewidywanej ocenie niedostatecznej uczeń i rodzice lub opiekunowie         

informowani są na miesiąc przed zakończeniem półrocza/roku. 
 

23. Przy ocenianiu nauczyciel bierze pod uwagę możliwości intelektualne ucznia. 

 

24. Kryteria oceniania sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek (skala       
procentowa): 

0 – 35% ndst (1)  71 – 86% db (4) 
36 – 54% dop (2)  87 – 96% bdb (5) 
55 – 70% dst (3)  97 – 100% cel (6) 

 

25. Prace mogą być oceniane kształtująco (uczeń otrzymuje informację zwrotną, czyli          
kilkuelementowy komentarz, który pomaga mu się uczyć, bez oceny sumującej,          
cyfrowej). W dzienniku elektronicznym zostaje odnotowana informacja dotycząca        
napisania takiej pracy. Pierwsza praca pisemna dotycząca nowej formy wypowiedzi          
pisemnej zawsze jest oceniania kształtującego. 

26. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej           
i kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji (termin ustalony            
z nauczycielem). W sytuacji, kiedy uczeń nie przystąpi do ustalonej formy oceniania,            
nauczyciel ma prawo w dowolnym terminie (nie później niż 2 tygodnie przed            
klasyfikacją) sprawdzić ucznia z zaległych treści nauczania. Każdą pracę klasową          
lub sprawdzian można poprawić tylko raz. 

27. Dyktando: 

0 bł. cel  6 bł. dts 
1 bł. bdb +  7 bł. dop + 
2 bł. bdb  8 bł dop  
3 bł. db +  9 bł ndst + 
4 bł. db  10 bł ndst 
5 bł. dst +    

 

28. Dłuższe prace pisemne (klasy 4−6): 

Nauczyciel ocenia: treść (3 pkt), kompozycję (1 pkt), spójność (1 pkt), język (3 pkt),              
styl (1 pkt), ortografię (2 pkt), interpunkcję (1 pkt). 

0 – 3 pkt niedostateczny  8 – 9 pkt dobry 
4 – 5 pkt dopuszczający  10 – 11 pkt bardzo dobry 
6 – 7 pkt dostateczny  12 pkt celujący 

 



29. Dłuższe prace pisemne (klasy 7−8): 

Nauczyciel ocenia: realizację tematu (0-2 pkt), elementy twórcze/retoryczne (0-5pkt),         
kompetencje literackie i kulturowe (0-2 pkt), kompozycję tekstu (0-2 pkt), styl (0-2            
pkt), język (0-4 pkt), ortografię (0-2 pkt), interpunkcję (0-1 pkt) [zgodnie z zasadami             
oceniania wypracowania egzaminacyjnego]. 

0-7 pkt niedostateczny  14-16 pkt dobry 
8-10 pkt dopuszczający  17-19 pkt bardzo dobry 
11-13 pkt dostateczny  20 pkt celujący 

 

30. Punktacja dotycząca prac pisemnych może być przez nauczyciela modyfikowana         
w zależności od tematu i formy wypowiedzi. 

31. Jeżeli praca nie jest na temat, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

32. Jeżeli praca jest zbyt krótka, uczeń nie otrzymuje punktów za poprawność językową,            
ortograficzną, interpunkcyjną. 

33.  Ogólne zasady oceniania zawarte są w Statucie Zespołu Szkół w Tulcach 
https://www.szkolatulce.pl/dokumentacja/wewnatrzszkolne-zasady-oceniania/ 
 

34. Zasady zawarte w PSO mogą być modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów           
i nauczyciela, jednak nie w taki sposób, by naruszały prawa zawarte w Statucie             
Szkoły.  

 

https://www.szkolatulce.pl/dokumentacja/wewnatrzszkolne-zasady-oceniania/

