
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego  

obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  
 rozprawki problemowe, rozprawki interpretacyjne; 
 testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem; 
 prace klasowe/  sprawdziany z bieżącego materiału; 
 kartkówki; 
 odpowiedzi ustne; 
 aktywność na lekcji; 
 praca w grupie i praca indywidualna na lekcji; 
 zadania dodatkowe, np. prace długoterminowe, projekty; 
 prace domowe; 
 próbne egzaminy; 
 sprawdziany ze znajomości lektur przewidzianych programem; 
 interpretacja głosowa tekstu/ inscenizacja.  

a) Ocenianie sprawdzianów i prac klasowych w zakresie wiadomości oraz umiejętności na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym:  

 zaliczenie – od 30% do 50% w zależności od stopnia trudności sprawdzianu lub pracy 
klasowej; 

 procentowy przelicznik:  

ocena % uzyskanych 
punktów 

% uzyskanych 
punktów 

% uzyskanych 
punktów 

celujący 98 -100% 95-100% 94 - 100% 

bardzo dobry  81 - 97% 85-94% 83 - 93% 

dobry   64 - 80% 70-84%  72 - 82% 

dostateczny  47 - 63% 55-69% 61 - 71% 

dopuszczający  30 - 46% 40-54% 50 - 60% 

niedostateczny  0-29% 0-39% 0- 49% 

 
b) Ocenianie rozprawek problemowych i interpretacyjnych i testu sprawdzającego umiejętność 
czytania ze zrozumieniem: 

  zaliczenie – od 30% test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem i 40% - 
rozprawka; 

 przelicznik punktowy: 

ocena rozprawka problemowa/ 
interpretacyjna 

rozumienie czytanego tekstu 

celujący 50 20 

bardzo dobry plus 48-49 19 

bardzo dobry 46-47 18 

bardzo dobry minus 43-45 17 

dobry plus 40-42 15-16 

dobry 38-39 14 

dobry minus 36-37 13 

dostateczny plus 33-35 12 

dostateczny 30-32 11 

dostateczny minus 27-29 10 

dopuszczający plus 24-26 9 

dopuszczający 22-23 7-8 

dopuszczający minus 20-21 6 

niedostateczny 0-19 0-5 



 
 
2. Otrzymane oceny mają różną wagę wartości:  

 rozprawki problemowe, rozprawki interpretacyjne: 5 
 rozumienie czytanego tekstu:  5 
 finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:  5 
 zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu polonistycznego: 3 
 sprawdzian/ praca klasowa z bieżącego materiału:  4 -5 
 sprawdzian z lektury: 3-4-5 
 wypowiedź ustna: 3-4 
 inscenizacja:  3 
 kartkówka:  3 
 recytacja tekstu:  2  
 zadanie domowe:  2 - 4 
 praca w grupie: 2 
 praca indywidualna na lekcji: 2-3 

3. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:  
 oceny osiągnięć uczniów są na bieżąco odnotowane w dzienniku lekcyjnym,  
 nauczyciel  gromadzi  wszystkie  prace  kontrolne,  które  na  życzenie  są  każdorazowo 

udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom w trakcie nauki ucznia w szkole.  
6. Ocenianie uczniów z opiniami z poradni:  
Przedmiotowy  system  oceniania  z  języka  polskiego  uwzględnia  zalecenia  poradni pedagogiczno-
psychologicznej dla uczniów z dysfunkcjami. Nauczyciel dopasowuje PSO do indywidualnych  potrzeb  
ucznia,  np.  zwalnia  go  z  pamięciowego  opanowywania  tekstu, wydłuża  czas  pisania  prac  przez  
ucznia,  w  jego pracach  oceniana  jest zawartość merytoryczna, a nie zawartość błędów. 
7. Omówienie i poprawa prac klasowych odbywa się na jednej godzinie lekcyjnej, w terminie do 
dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. 
8. Postanowienia ogólne: 
a) Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na pracy pisemnej jest równoznaczna z otrzymaniem 
oceny niedostatecznej. 
b) Uczeń, który nie przystąpił do pracy pisemnej z usprawiedliwionych powodów lub otrzymał ocenę 
niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia materiału w ciągu dwóch tygodni w dodatkowym 
ustalonym terminie.  
c) Uczeń, który uzyskał ocenę wyższą od niedostatecznej, ma prawo do poprawy stopnia w ciągu 
dwóch tygodni w dodatkowym ustalonym terminie. 
d) Podczas poprawy sprawdzianu kryteria ocen się nie zmieniają. 
e) Uczeń, który przystąpił do poprawy oceny niedostatecznej i nie poprawił tej oceny,  nie otrzymuje 
następnej oceny niedostatecznej. W przypadku częstego niepoprawiania ocen niedostatecznych 
nauczyciel może wystawić drugą ocenę niedostateczną, która będzie liczona do średniej. 
f) W przypadku jeśli uczeń nie poprawił oceny wyższej niż niedostateczna, ocena poprzednia zostaje 
utrzymana. 
g) Jeśli uczeń nie przystąpił do napisania pracy w dodatkowym ustalonym terminie, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
g) Korzystanie z niedozwolonych pomocy podczas wszelkich form sprawdzania wiadomości i 
umiejętności skutkuje oceną niedostateczną. 
h) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji: 
- w grupach realizujących poziom podstawowy - 2 razy w semestrze; 
- w grupach realizujących poziom rozszerzony - 4 razy w semestrze. 
i) Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z wszelkich prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych, 
które zostały wcześniej zapowiedziane. 
j) Uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości na następną lekcję po zgłoszeniu 
nieprzygotowania. 


