WYMAGANIA EDUKACYJNE
System Oceniania uczniów z języka polskiego

Ocenianie ma na celu pokazywanie uczniom, nauczycielom i rodzicom,
jaki jest stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz jak mają je rozwijać.
1. Przedmiotem oceny są:
- wiedza
- umiejętności
- postawa – aktywność.
2. System oceniania obejmuje następujące obszary oceniania:
 pisanie (prace klasowe, kartkówki, prace na lekcji, dyktanda, prowadzenie
zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń),
 nauka o języku (sprawdziany, kartkówki, testy, odpowiedzi ustne),
 mówienie (wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów kultury, inne
wypowiedzi, recytacje),
 czytanie (czytanie bez przygotowania, z przygotowaniem; dotyczy
zarówno rozumienia, jak i techniki czytania),
 słuchanie czytanego tekstu i słuchowisk,
 aktywność na lekcjach,
 inne prace (prace domowe pisemne i ustne, projekty, referaty, analiza
źródeł, inscenizacje).
3. Uczniowie za swą pracę otrzymują oceny według szkolnego systemu oceniania,
w skali od 1 do 6. Za aktywny udział w lekcji otrzymują „+”.
Za 4 „+” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
Prace klasowe oceniane będą oceniane według skali procentowej:
100% - 91% -bardzo dobry (5)
90% - 75% - dobry (4)
74% -50% - dostateczny (3)
49% - 31% - dopuszczający (2)
30% - 0% - niedostateczny (1)
4. Ocenę niedostateczną cząstkową z prac pisemnych uczeń ma obowiązek
poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. Uczeń ma obowiązek
osobiście zgłosić chęć poprawy sprawdzianu do nauczyciela.
5. Materiał bieżący, obejmujący trzy ostatnie lekcje, będzie sprawdzany w toku
wypowiedzi ustnych i kartkówek. Kartkówki mogą być niezapowiedziane.
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 3 razy w semestrze (nie
dotyczy to jednak zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i lekcji

powtórzeniowych). Uczeń, który nie zgłosi nieprzygotowania przed lekcją
otrzymuje ocenę niedostateczną.
7. Uczeń na podstawie ocen cząstkowych otrzymuje ocenę semestralną i roczną.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych
przede wszystkim ze sprawdzianów i kartkówek oraz innych samodzielnych prac
(patrz punkt 2).
8. W razie nieobecności podczas kontrolnych prac pisemnych, uczeń ma
obowiązek zaliczyć prace kontrolne, po wcześniejszej rozmowie z nauczycielem
w innym uzgodnionym terminie.
9. Opuszczenie przez ucznia więcej niż 50% godzin zajęć lekcyjnych z języka
polskiego stanowi podstawę wyznaczenia egzaminu klasyfikacyjnego.
Kryteria oceny:
dopuszczający – uczeń zna minimum wiedzy, z pomocą nauczyciela umie
ją rozpoznać, wyselekcjonować i zrozumieć;
dostateczny - uczeń zna podstawową wiedzę, umie ją analizować, porównać
i wyrazić o niej opinię;
dobry
- uczeń umie podstawową wiedzę poszerzać, uogólniać,
hierarchizować i wyciągać wnioski oraz zajmować własne
stanowisko;
bardzo dobry - uczeń zna wiedzę dopełniającą, umie wartościować,
interpretować ją i wyjaśniać, potrafi bronić swoich poglądów;
celujący
- w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych poszerza
wiedzę o materiały zaczerpnięte z różnych źródeł i opracowań.
Wnosi twórczy wkład w omawiane zagadnienia.

