PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH I – III LO/po gim

w klasach I -IV LO/po sz.podst.

 Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
jest zgodny ze Statutem Szkoły.

 Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje od 1 września 2019 r.
 Możliwe są następujące sposoby bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Forma sprawdzania osiągnięć ucznia
Sprawdzian wiedzy i umiejętności
Praca klasowa-wypracowanie typu maturalnego
Test czytania ze zrozumieniem
Kartkówka
Recytacja tekstu
Wypracowanie domowe
Prezentacja
Odpowiedź ustna
Aktywność na lekcji
Praca domowa
Diagnozy badające wiedzę i umiejętności ucznia
Osiągnięcia na konkursach, olimpiadach , udział w
uroczystościach szkolnych,
Matura próbna ustna
Matura próbna

Waga
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
4 – diagnoza po gimnazjum
6 – diagnoza pp kwietniowa (dyrektorska)
4 – diagnoza pr końcoworoczna
ustala nauczyciel uczący
6
8 - pp
4 - pr

 Ustalenia dotyczące poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia.
Sprawdzian wiedzy i
umiejętności

Praca klasowa wypracowanie typu
maturalnego

Test czytania ze
zrozumieniem

Kartkówki

Recytacja tekstu

Wypracowanie domowe

- sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy,
- uczeń, który nie przystąpił (z przyczyn usprawiedliwionych) do
sprawdzianu w zapowiedzianym terminie, powinien go napisać w
kolejnym, ustalonym z nauczycielem terminie,
- uczeń, który nie napisze sprawdzianu w wyznaczonym terminie lub jego
nieobecność na nim będzie nieusprawiedliwiona otrzymuje 0 punktów,
- uczeń ma możliwość poprawiania każdego sprawdzianu,
- sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniom na lekcji
- rodzicom uczniów (opiekunom) w/w prace są udostępnione na życzenie,
przez nauczyciela w czasie konsultacji. Waga: 6
- Praca klasowa- wypracowanie typu maturalnego jest zapowiadana z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych
umiejętności i wiedzy,
- uczeń, który nie przystąpił (z przyczyn usprawiedliwionych) do pracy
klasowej w zapowiedzianym terminie, powinien ja napisać w kolejnym,
ustalonym z nauczycielem terminie,
- uczeń, który nie napisze pracy klasowej w wyznaczonym terminie lub
jego nieobecność na nim będzie nieusprawiedliwiona otrzymuje 0
punktów,
- uczeń nie ma możliwości poprawiania pracy,
- sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniom na lekcji
- rodzicom uczniów (opiekunom) w/w prace są udostępnione na życzenie,
przez nauczyciela w czasie konsultacji. Waga:5
-testy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany
jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy,
- uczeń, który nie przystąpił (z przyczyn usprawiedliwionych) do testu w
zapowiedzianym terminie, powinien go napisać w kolejnym, ustalonym z
nauczycielem terminie,
- uczeń, który nie napisze testu w wyznaczonym terminie lub jego
nieobecność na nim będzie nieusprawiedliwiona otrzymuje 0 punktów,
- uczeń nie ma możliwości poprawiania testu,
- sprawdzone i ocenione prace są udostępniane uczniom na lekcji
- rodzicom uczniów (opiekunom) w/w prace są udostępnione na życzenie,
przez nauczyciela w czasie konsultacji. Waga: 5
- kartkówki mogą , ale nie muszą być zapowiadane
- kartkówki obejmują materiał z trzech lub czterech ostatnich lekcji oraz
dotyczą podstawowych pojęć, definicji i umiejętności bezpośrednio
związanych z tymi lekcjami.
-kartkówek nie można poprawić
- sprawdzone i ocenione prace są oddawane uczniom,
- rodzice na konsultacje przychodzą z w/w pracami . Waga: 4
- recytacja jest zapowiedziana
-obejmuje teksty bezpośrednio dotyczące omawianej epoki lub z nią
związane
-ocenie podlega stopień opanowania pamięciowego tekstu oraz jego
interpretacja głosowa ( ew. użyte rekwizyty). Waga: 4
- wypracowania domowe obejmują materiał adekwatny do napisania pracy
stylistycznej nie krótszej niż 250 słów
- wypracowanie domowe musi być przygotowane na wskazany przez nauczyciela
termin
- uczeń, który nie przygotował wypracowania domowego może jeden raz w
semestrze wykorzystać nieprzygotowanie

- uczeń, który nie przygotował wypracowania domowego, a wykorzystał już
nieprzygotowanie , otrzymuje ocenę niedostateczną,
- oceny z wypracowania domowego nie można poprawić
- w uzasadnionych przypadkach (choroba, dłuższa nieobecność) uczeń może oddać
wypracowanie domowe w innym terminie, jeśli nauczyciel uzna to za konieczne.
Waga 3
- prezentacja jest zadaniem uzupełniającym odpowiedź ustną ucznia,
- uczeń może zgłosić się do wykonania prezentacji samodzielnie lub wykonać ją
na polecenie nauczyciela,
- przygotowanie prezentacji nie jest zadaniem koniecznym do wykonania przez
ucznia
- uczeń może otrzymać ocenę śródroczną lub końcoworoczną w przypadku, gdy
nie wykona prezentacji z przedmiotu
- uczeń, który nie przygotuje prezentacji bez uzasadnionego powodu otrzymuje
ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy,
- uczeń, który jest nieobecny w terminie wskazanym do zaprezentowania swojej
pracy, ale usprawiedliwiony, otrzymuje ocenę po zapoznaniu się z nią przez
nauczyciela. Waga: 3

Prezentacja

Odpowiedź ustna

- odpowiedź ustna powinna dotyczyć materiału programowego
omawianego na trzech ostatnich lekcjach lub pracy domowej
- na ocenę ustnej odpowiedzi będą miały wpływ: stopień rozumienie pojęć i
znajomość ich definicji, znajomość tekstów, umiejętność rozwiązania
problemu i przedstawienia swojej argumentacji w odniesieniu do tekstów
kultury, umiejętność posługiwania się terminologią teoretycznoliteracką i
historycznoliteracką. Waga: 2
- uczeń, który na początku lekcji zgłosi nieprzygotowanie nie będzie pytany
- za aktywność (udzielanie odpowiedzi do zadań w formie ustnej) można
otrzymać oceny: 6, 5, 4, 3, 2, 1 lub „+” albo „ –„ ( np. 5 „+” = 5). Waga: 2
- prace domowe są sprawdzane bez zapowiedzi
- za zgłoszenie na początku lekcji braku pracy domowej uczeń otrzymuje
nieprzygotowanie (można mieć 2 „np” (pp), 3 „np” (pr) w semestrze, każde
kolejne nieprzygotowanie to ocena niedostateczna). Waga: 3

Aktywność na lekcji
Prace domowe



Prace klasowe, sprawdziany,testy czytania oraz kartkówki są punktowane.

Kryteria ocen z prac klasowych i sprawdzianów:
95 % - 100 % łącznej ilości punktów

celujący

91 % - 94 % łącznej ilości punktów

bardzo dobry plus

85 % - 90% łącznej ilości punktów

bardzo dobry

81 % - 84%

łącznej ilości punktów

dobry plus

70% - 80%

łącznej punktacji

dobry

66% - 69%

łącznej punktacji

dostateczny plus

55% - 65%

łącznej punktacji

dostateczny

51 % - 54 % łącznej ilości punktów

dopuszczający plus

40% - 50%

łącznej punktacji

dopuszczający

0 % - 39%

łącznej ilości punktów

niedostateczny

Uwaga: oceny z plusem mają zastosowanie przy wagach: 4,5,6.

 W przypadku uczniów o specyficznych trudnościach w nauce języka polskiego (dysleksja
rozwojowa) zastosowane są odmienne kryteria oceny poprawności zapisu ( według zaleceń CKE) –
dotyczy wypracowań.

 Uczeń zobowiązany jest do:
) posiadania podręcznika na lekcji
) systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu
) czytania lektur we wskazanym przez nauczyciela terminie
) sporządzania notatki z lekcji w zeszycie przedmiotowym, wykonywanie prac domowych.

 Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen
cząstkowych oraz reguł opisanych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 Przewidziany w WSO przedklasyfikacyjny egzamin, umożliwiający poprawianie rocznej oceny
klasyfikacyjnej, przygotowany jest z uwzględnieniem poziomu wymagań edukacyjnych na ocenę, na
którą uczeń zdaje. Zdany egzamin to wynik minimum 70%.



Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzygane będą

zgodnie z WSO.

