
Przedmiotowy 
System Oceniania
z języka polskiego 

w Zespole Szkół Technicznych nr 1 

w Kłodzku



I. Obowiązki ucznia

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na każdej lekcji 
zeszytu (w linię, min. 60 kart.) oraz podręcznika.

2. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w lekcji 
– słuchania, sporządzania notatek, rozmowy z nauczycielem,  
wykonywania poleceń nauczyciela, przydzielonych mu zadań, 
pracy w grupie itp.



I. Obowiązki ucznia

3. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego  wykonywania 
zadań domowych, które dzielą się na: 

obowiązkowe i samokształceniowe. 

*Ocenie podlegają zadania obowiązkowe. 

*Zadania samokształceniowe służą rozwojowi ucznia.

4. Brak zadania obowiązkowego uczeń powinien zgłosić  
nauczycielowi, który odnotowuje ten fakt w dzienniku umownym 
znakiem (bz). 

*Obowiązkiem ucznia jest wykonanie tego zadania i okazanie go na 
następnej lekcji. Jeśli tego nie uczyni, nauczyciel ma prawo w 
miejsce znaku bz wpisać ocenę niedostateczną. 



I. Obowiązki ucznia

5.  Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nauczyciel 
odnotowuje ten fakt w dzienniku za pomocą umownego znaku: np. 

*W każdym semestrze, przy dwóch godzinach lekcyjnych tygodniowo, 
uczeń może zgłosić tylko jedno nieprzygotowanie. 

*Przy trzech i więcej godzinach tygodniowo może zgłosić dwa
nieprzygotowania. 

*Brak książki, zeszytu, czy lektury jest nieprzygotowaniem się do lekcji.

*Brak zadania obowiązkowego nie jest nieprzygotowaniem się do lekcji.



I. Obowiązki ucznia

6. Obowiązkiem ucznia jest czytanie lektur
zawartych w podstawie programowej dla danego
etapu kształcenia.



II. Ocenianie ucznia

Ocenie podlegają: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia, 
obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału 
trwający nie dłużej niż 1 godzina lekcyjna – waga 3

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca 
zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich tematów, może być 
niezapowiedziana – waga 2

*przy zapowiedzianej kartkówce nie można zgłosić np.



II. Ocenianie ucznia

c) referaty – waga 1

d) zadania domowe – waga 1

e) karty pracy – waga 1

f) praca pisemna – długa wypowiedź – obejmująca 
dwie godziny lekcyjne – waga 3

g) zadanie egzaminacyjne – waga 3



II. Ocenianie ucznia

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji – waga 2

b) wystąpienia (prezentacje) – waga 2 

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji – waga 2

d) projekty grupowe – waga 3

e) praca w grupach, aktywność  na lekcji – waga 1



II. Ocenianie ucznia

e) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. 
prezentacje  Power Point, plakaty, itp., waga 1

f) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach –
waga 3

g) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, 
książki, lektury, długopisu itp.) – waga 1



II. Ocenianie ucznia

• Przyporządkowanie uzyskanych przez ucznia punktów 
ocenom szkolnym jest następujące:

• 30% - 49% punktów - dopuszczający

• 50% - 74% punktów - dostateczny

• 75% - 89% punktów - dobry

• 90% - 99% punktów - bardzo dobry

• 100% punktów - celujący



II. Ocenianie ucznia

• Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna            
z wstawieniem mu oceny niedostatecznej. 

(§123, p.9 Statutu Szkoły).

• Ucieczka ucznia ze sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest 
jako odmowa wypowiedzi   w formie pisemnej i równoznaczna      
z wystawieniem w dzienniku oceny niedostatecznej. 

(§123, p.10 Statutu Szkoły).



II. Ocenianie ucznia

• Uczeń może poprawić każdą  ocenę  w terminie 
do dwóch tygodni od momentu wpisania jej do 
dziennika.



II. Ocenianie ucznia

• Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku 
lekcyjnym:

1) np – uczeń nieprzygotowany, 

2) bz – brak zadania,

3) nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

*nb wpisane do dziennika może zostać zamienione przez 
nauczyciela na ocenę niedostateczną w przypadku, gdy uczeń nie 
zgłosi się do odpowiedzi ustnej lub innej formy zaliczenia 
obowiązkowych sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek w 
czasie dwóch tygodni. 



II. Ocenianie ucznia

• Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do
wiadomości uczniów w terminie do 3 tygodni od dnia jego
napisania.

• Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych
w sytuacjach losowych o czas nieobecności nauczyciela oraz
w okresach świąt, ferii zimowych itp.



Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać co 

najmniej:

• - jedną ocenę za odpowiedź pisemną i ustną

• - jedną ocenę za przygotowaną wypowiedź ustną

• - jedną ocenę za test, zadania maturalne 

• - jedną ocenę za dłuższe zadanie domowe

• - jedną ocenę za aktywność

• - jedną ocenę za recytację lub czytanie artystyczne



III. Waga ocen

• Każda zdobyta przez ucznia ocena jest ważna. Tym
niemniej, ustalając oceną, która jest podsumowaniem
pracy, różnicujemy znaczenie ocen cząstkowych.



III. Waga ocen

• Najważniejsze są oceny uzyskane za pracę, co do której nie 
mamy wątpliwości, że była pracą samodzielną. 

• Oznacza to, że najwyższą rangę (wagę oceny) przypisujemy 
ocenom za wypracowania, testy, sprawdziany pisane w klasie, 
(waga 3), kartkówki (waga 2) oraz oceny za zaangażowanie 
(aktywność) w czasie zajęć (waga 2). 

• Niższą wagę mają przygotowywane w domu odpowiedzi ustne       
i prace pisemne oraz, na przykład, oceny za pracę   w zespołach 
(waga 1). 



II. Ocenianie ucznia

• Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla 
przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny,

2) dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny,

3) trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen,

4) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen.



OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE

• Wartość średniej oceny ważonej:

5,4 – 6 celujący

4,5 – 5,39 bardzo dobry

3,6 – 4,49 dobry

2,7 – 3,59 dostateczny

1,75 – 2,69 dopuszczający

poniżej 1,75 niedostateczny


