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SPSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  

Z JĘZYKA POSLKIEGO – r. szk. 2022/23 

I  SPOSOBY KONTROLI OSIĄGNIĘĆ OBEJMUJĄ: 

a) wypowiedzi ustne, 

b) prace pisemne, zadania domowe,  

c) aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji, 

d) inne formy pracy.  

 

II   ZASADY OGÓLNE 

1. Na każdą lekcję uczeń przychodzi przygotowany, tzn. ma zeszyt przedmiotowy, 

podręcznik oraz inne przybory i materiały. Podczas trwania lekcji uczeń nie 

może wychodzić z klasy po podręczniki do szafki. Nauczyciel może wystawić 

ocenę niedostateczną w przypadku ich braku. 

2. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy kartkówki, sprawdzianu, dyktanda, pracy klasowej, czy recytacji).  

3. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność 

jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Jeżeli nieobecność jest 

usprawiedliwiona, uczeń pisze pracę nie później niż dwa tygodnie po napisaniu 

pracy klasowej, sprawdzianu przez klasę.  

4. Prace klasowe, sprawdziany zapowiada się z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowuje w dzienniku lekcyjnym danej klasy.  

5. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu, 

może ją poprawić tylko raz, w terminie do dwóch tygodni od momentu oddania 

prac przez nauczyciela. Uczeń może poprawić w semestrze ocenę z dwóch prac 

klasowych lub sprawdzianów.  

6. W przypadku nieobecności ucznia na lekcji jego obowiązkiem jest nadrobienie 

powstałych zaległości, tj. uzupełnienie tematu lekcji, notatki z lekcji, pracy 

domowej, a także posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy do następnych 

zajęć.  

7. Ocena aktywności na lekcji może być nagrodzona plusem lub minusem. 

Otrzymanie pięciu plusów jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo 

dobrej, a pięciu minusów równoznaczne z oceną niedostateczną. 
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8. Kartkówki obejmują materiał z ostatniej lub maksymalnie dwóch – trzech 

ostatnich lekcji i trwają nie dłużej niż 15 minut. Kartkówki są oceniane zgodnie  

z procentową skalą ocen i nie muszą być zapowiedziane. Najwyższą oceną do 

uzyskania może być ocena bdb.  

9. Ocena semestralna (roczna) wystawiana jest za całokształt pracy ucznia i nie jest 

ona średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w semestrze. 

10. Uczeń, który ze sprawdzianu ze znajomości treści lektury otrzyma ocenę 

niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć treść utworu w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem.  

11.  Rodzice, prawni opiekunowie są informowani o postępach dzieci podczas dni 

otwartych i zebrań z rodzicami oraz na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny 

Librus. 

12. Szczegółowe wymagania edukacyjne dostępne są na stronie szkoły oraz w PZO  

z języka polskiego (dostępne u nauczyciela). 

 

III  SKALA OCEN  

 Ustala się następujący sposób sprawdzania pisemnych prac klasowych  

i sprawdzianów: 

  

ocena skala 

niedostateczny 0% - 39% 

dopuszczający 40% - 49 % 

dostateczny 50% - 74% 

dobry 75% - 89% 

bardzo dobry 90% - 99% 

celujący 100% + kryteria na ocenę 

celującą 

 

Zostałem/am zapoznany/na z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w roku 

szkolnym 2022/23.    

Podpis ucznia oraz rodzica                          02 września 2022 r.  

                                                                                 


