
 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego 
obowiązujący w ZSP nr2 CKP im. T Kościuszki w Garwolinie 

  
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego jest zgodny z obowiązującym 
w placówce WSO. 
Niniejszy dokument stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 
obowiązującego w ZSP nr2 CKP w Garwolinie. 
Nauczanie języka polskiego odbywa się na podstawie programu: 
 - w klasach technikum „Ponad słowami” 
- w klasach zasadniczej szkoły zawodowej „Zrozumieć świat” 

 
 

Na  pierwszej lekcji z przedmiotu nauczyciel zapoznaje uczniów  z PSO, 
wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny, lekturami i podręcznikami. 
Informuje, iż kryteria oceniania poszczególnych form pracy ucznia są jawne. 
Nauczyciel ustala zasady współpracy z uczniem i omawia system oceniania. 
 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 
- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o jego   
postępach w tym zakresie 
- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co 
zrobił dobrze, a jakie są jego słabe strony i jak w związku z tym powinien się dalej 
uczyć; nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę ze wskazaniem na mocne i słabe 
strony ucznia 
- udzielanie wskazówek do samokształcenia 
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce 
- dostarczanie uczniowi i jego rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 
nauce 
 
 

I. Cele edukacyjne przedmiotu 

• kształcenie umiejętności odczytywania tekstów na poziomie 

dosłownym, alegorycznym, metaforycznym, parabolicznym 

• kształcenie umiejętności posługiwania się terminami 

historyczno-literackimi, językoznawczymi 



• kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi językowych, 

zarówno ustnych jak i pisemnych,  o różnych funkcjach 

• pogłębianie znajomości utworów literackich wskazanych w 

podstawie programowej oraz z zakresu lektury uzupełniającej 

• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji 

II. Obszary oceniania 

1. wiadomości 

2. umiejętności 

3. postawa-aktywność, systematyczność 

4. samodzielnie opracowany materiał poszerzający wiadomości 

 
 
III. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) prace klasowe 
b) testy sprawdzające wiadomości i znajomość tekstów lekturowych 
    sprawdziany 
c) kartkówki 15 minutowe z trzech ostatnich lekcji 
d) odpowiedzi ustne 
e) ustna prezentacja wybranego tematu 
f) pamięciowe opanowanie tekstu 
g) aktywność na lekcji  
h) praca w grupie lub praca indywidualna na lekcji 
i) prace domowe 
j) próbne egzaminy 
k) zadania dodatkowe np. prace długoterminowe, projekty 
l) prowadzenie zeszytu 
ł) udział w konkursach przedmiotowych 

 

 

IV. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności ucznia za pomocą: 



1) testów, zbudowanych z zadań różnorodnych typów. Testy muszą wynikać z 
realizowanego programu nauczania. Do kategorii testów zaliczamy również testy 
badające umiejętność czytania ze zrozumieniem 

2) prac pisemnych zarówno klasowych, jak i domowych. Polegają one na tworzeniu 
przez ucznia dłuższej, spójnej wypowiedzi na dany temat. 

3) wypowiedzi ustnych przygotowanych w domu na wcześniej znany temat (uczeń 
powinien mieć możliwość przygotowania i przedstawienia takiej 5-, 10-
minutowej odpowiedzi przynajmniej raz w semestrze, a stopień trudności i 
złożoności zlecanych mu zagadnień powinien uwzględniać jego możliwości 
intelektualne). 

4) kartkówek, obejmujących materiał trzech ostatnich lekcji lub 
sprawdzających stopień znajomości zadanej wcześniej lektury. 

5) sprawdzianów,  pytania otwarte obejmujące dział programu nauczania, 
znajomość zagadnień epoki, problematyki lektur.  

V. Ocenianiu podlega także zaangażowanie w proces kształcenia: 

1) zaangażowanie w  udział w lekcji: aktywność przejawiającą się zgłaszaniem i 
udzielaniem odpowiedzi,  aktywne słuchanie, sporządzanie notatek, 
wykonywanie poleceń i uczestnictwo w pracach zespołów.  

 
2)  systematyczne wykonywanie zadań domowych, przy czym dopuszczona jest 

możliwość dwukrotnego w ciągu semestru niewykonania zadania, nie dotyczy to 
przygotowań do prac klasowych i sprawdzianów oraz lektur. Obowiązkiem 
ucznia jest zgłoszenie braku pracy domowej przed rozpoczęciem lekcji; 
nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku jako nieprzygotowanie (np). Jeśli 
brak zadania nie zostanie zgłoszony, uczeń otrzymuje ocenę: niedostateczną.  

3) gotowość do wykonywania zadań dodatkowych takich, które nauczyciel zleca 
jako nadobowiązkowe.  

4) systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego; brak zeszytu jest 
jednoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji; nauczyciel odnotowuje to w 
dzienniku jako np. z komentarzem, że dotyczy braku zeszytu. 

5) udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach, itp. 

VI .Formy i kryteria oceniania pozostają zgodne z zasadami ustalonymi w 
WSO. 



Uczeń, który jest nieobecny na zapowiedzianym przez nauczyciela 
sprawdzianie pisemnym, w ciągu tygodnia ma obowiązek zaliczenia go w 
formie pisemnej lub ustnej. (Wyjątek stanowią dłuższe zwolnienia 
lekarskie, wtedy termin ustalony zostaje indywidualnie.)   

Uczeń ma prawo poprawić ocenę: niedostateczną w formie wskazanej przez 
nauczyciela, w ciągu 2 tygodni od wystawienia oceny. 

Uczniowie słabsi ( z opinią PPP ) są oceniani wg tych samych zasad, ale 
otrzymują zadania  o mniejszym stopniu trudności. Ponadto uwzględniamy przy 
ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane w poszczególnych opiniach 
(np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach) - tak, żeby uczeń 
opanował na ocenę pozytywną treści konieczne. 
Natomiast zdolniejszym uczniom powierzamy zadania trudniejsze, 
ambitniejsze. 

 
Uczeń nieobecny na lekcji czy sprawdzianie  jest zobowiązany do 
uzupełnienia materiału omówionego podczas jego nieobecności oraz w 
przypadku nie pisania testu bądź sprawdzianu do zaliczenia pracy w ciągu 
dwóch tygodni od dnia pojawienia się w szkole po absencji. 

 

VII Skala ocen – zgodna z WSO 

Dla uzyskanych przez ucznia ocen przypisane są jednolite wagi ocen zgodne z 
WSO 

Konkursy 6 

Praca klasowa 4 

Sprawdzian 3 

Test 3 

Kartkówka 2 

Odpowiedź ustna 3 

Aktywność 2 



Praca indywidualna 1 

Praca grupowa 1 

Praca domowa 1 

Praca na lekcji 1 

Próbny egzamin 4 

Zadanie dodatkowe 3 

Praca długoterminowa 3 

Pamięciowe opanowanie tekstu 2 

Prowadzenie zeszytu 2 

Inne 1 

  

 

Nazwa oceny Progi procentowe dla kształcenia 
ogólnego 

Celujący 98-100% 

Bardzo dobry 90-97% 

dobry 75-89% 

dostateczny 55-74% 

dopuszczający 40-54% 

niedostateczny 0-39% 

 

 VIII. Zasady wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych 

Zasady  klasyfikowania uczniów , przeprowadzania egzaminów 
klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z WSO. 



IX. Zasady poprawiania ocen. 
 
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej i 
sprawdzianu  w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powyższej oceny. Tylko 
jeden raz z danej pracy . Oceny uzyskane za: pisemne prace domowe, recytacje, 
wygłaszanie referatu, prace na lekcji bądź udział w dyskusji w ogóle nie 
podlegają poprawie. 

Uzupełnianie różnic programowych odbywa się na zasadach określonych w 
WSO. 

 

 

X. Zasady oddawania sprawdzianów. 

 
Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni oddać  
poprawiony sprawdzian bądź test, natomiast  prace klasowe w ciągu trzech 
tygodni. 
 

 


