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Wymagania na poszczególne stopnie 

ZAŁĄCZNIK 

Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania 

Obszary podlegające ocenie  

1. Wypowiedzi pisemne: 

 

 prace klasowe -wypracowania, testy (4-6), 

 sprawdziany gramatyczne (2),  

 sprawdziany ze znajomości treści lektur (4-6), 

 kartkówki (4), 

 dyktanda (4),  

 prace domowe - dłuższe formy wypowiedzi (4-7), 

 krótkie prace domowe – na bieżąco, 

 praca na lekcji – na bieżąco. 

 2. Wypowiedzi ustne:  

 odpowiedź - treści literackie i językowe ( 2-4 

razy),  

 kultura żywego słowa - recytacja, scenki, 

dramy, prezentacje teatralne (2 razy).  

  3. Aktywność, inwencja twórcza ucznia, zeszyt przedmiotowy,  

 4. Formy dodatkowe  (prace nadobowiązkowe):  

 projekty,  

 udział w konkursach polonistycznych artystycznych,  

 udział w zajęciach pozalekcyjnych,  

 prezentacje/referaty, 

 przygotowanie do zajęć. 

 

 W ramach autonomii nauczyciela w zależności od specyfiki 

zespołu klasowego zastrzega się możliwość zmiany ilości ocen z 

poszczególnych form aktywności ucznia. 

 

 
 



Sposoby sprawdzania 
osiągnięć ucznia  
 

 

1. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeśli z przyczyn losowych 

uczeń nie może pisać w wyznaczonym dla całej klasy terminie, 

powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu 

do szkoły po uprzednim ustaleniu z nauczycielem. 

2. Uczeń może poprawić 3 oceny w semestrze. Poprawa jest 

jednorazowa  i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez 

nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni). 

3. Prace klasowe i testy z większej partii materiału są zapowiadane 

z tygodniowym wyprzedzeniem, dyktanda – przynajmniej 

dwudniowym, natomiast krótkie kartkówki obejmujące nie 

więcej niż trzy ostatnie lekcje, mogą być przeprowadzane bez 

zapowiedzi.  

4. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać 

analizy i korekty popełnionych błędów. Poprawa taka może 

zostać przez nauczyciela oceniona. 

5. Pisemne prace domowe uczeń jest zobowiązany oddać w 

ustalonym terminie. Nauczyciel może, ale nie musi, wyznaczyć 

dodatkowy termin. Nieoddanie pracy skutkuje oceną 

niedostateczną. 

6. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego. 

Niewykonanie takiej pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

7. Wszystkie prace klasowe powinny być opatrzone podpisem 

ucznia i tematem pracy oraz gromadzone przez nauczyciela, tak 

aby uczeń i jego rodzice mieli do nich wgląd.  

9. Prace pisemne muszą być napisane czytelnie, a zeszyty 

przedmiotowe prowadzone estetycznie. Teksty niemożliwie do 

odczytania nie są oceniane i traktowane jako brak zadania /pkt 

5,6/ 

10. Uczeń jest zobowiązany do noszenia podręczników i zeszytu na 

każdą lekcję. Ich brak może skutkować oceną niedostateczną. 

11. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek (także zadań 

domowych) za czas swojej nieobecności w ciągu pięciu dni 

szkolnych po powrocie do szkoły. 

12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, tylko na 

początku lekcji, trzy razy w semestrze (tj. nieprzygotowanie do 

odpowiedzi ustnej, brak zadania, zeszytu, podręcznika, 

ćwiczeń). Nie dotyczy to wypowiedzi pisemnych oraz 

recytacji, prezentacji/referatów, lekcji powtórzeniowych.  

13. Za aktywność podczas lekcji (w zależności od zaangażowania i 

trudności zadań) uczeń otrzymuje oceny, na które składają się 

zdobywane systematycznie plusy. Pięć plusów = ocena bardzo 

dobra. 

14. Uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela 

podczas lekcji, praca ta może zostać oceniona w trakcie lub po 

skończonej lekcji. 

Skala oceniania prac 
pisemnych 
(zgodnie ze statutem) 

0-33%       niedostateczny 
34-49%     dopuszczający 
50-75%     dostateczny 
76-89%     dobry 
90-100%   bardzo dobry 
 



Zasady poprawiania ocen  
 

Uczeń może poprawić 3 WYBRANE OCENY. Poprawa jest 

jednorazowa  i odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez 

nauczyciela (nieprzekraczającym jednak 2 tygodni). 

 

Ustalenie śródrocznej  
i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej 

 Podczas ustalania oceny śródrocznej i rocznej uwzględniane są 
oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia z obowiązkowych form 
sprawdzania wiadomości i umiejętności,  za aktywność na lekcji, 
zaangażowanie i przygotowanie do zajęć. 

 Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych. 

 

 Warunki i tryb uzyskania 
wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny 
klasyfikacyjnej 

1.Czynnikiem wpływającym na podniesienie oceny śródrocznej i 

rocznej jest wykonywanie dodatkowych zadań, szczególna 

aktywność na lekcji, osiągnięcia w  konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, starannie prowadzony zeszyt przedmiotowy.  

2. warunkiem koniecznym do pozytywnego zaopiniowania 

wniosku/składanego przez rodziców ucznia / jest napisanie 

wszystkich sprawdzianów 

3. Na koniec semestru nie przewiduje się zaliczania materiału.  

 
 

 

Brzeszcze, dn. 04.09.2017 

 


