
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla uczniów klas VII Liceum 

Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. 

Podstawa prawna: 

Zasady oceniania są zgodne ze Statutem VII Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie 

Wlkp. Zostały opracowane na podstawie Programu nauczania język polski w liceum i 

technikum od 2019/2020. Zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 2019 r. 

Postanowienia ogólne: 

1. Na jednej z pierwszych lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z PSO, wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne oceny, spisem lektur i podręcznikami. 

2. Kryteria oceniania poszczególnych form pracy ucznia są jawne. 

3. Nauczyciel ustala zasady współpracy z uczniami i omawia je. 

4. Uczeń jest oceniany systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, a oceny są 

wpisywane do dziennika elektronicznego. 

5. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 

6. Kontrola postępów ucznia odbywa się według obowiązującej skali ocen zamieszczonej 

w Statucie. 

7. Uczeń jest informowany o terminach prac klasowych, testów, sprawdzianów oraz 

zadań domowych z ustalonym w Statucie wyprzedzeniem, a informacja o tym jest 

zamieszczana w dzienniku elektronicznym / terminarz. 

8. Uczeń nie musi być informowany przez nauczyciela o planowanej przez niego 

kartkówce i odpowiedzi z trzech ostatnich tematów. 

9. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji i brać czynny udział 

w zajęciach. 

10. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego  i okazania go 

nauczycielowi w celu sprawdzenia zadań wykonanych na lekcji i w domu. Dodatkowe 

materiały (np. karty pracy, testy, referaty) powinny być gromadzone w dodatkowej 

teczce. 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

1. Testy – zbudowane z zadań różnorodnych typów (np. wielokrotnego wyboru, z luką, 

prawda – fałsz, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), są podsumowaniem realizowanej 

części programu nauczania. Uczeń jest o nich informowany z odpowiednim 

wyprzedzeniem i zna zakres sprawdzanego materiału. Do tego typu form zaliczają się 

zadania z arkuszy maturalnych. 

2. Prace pisemne – pisane na lekcji, jak i w domu. Polegają one na tworzeniu przez 

ucznia dłuższej, spójnej wypowiedzi na zadany temat w oparciu o lektury 

obowiązkowe i teksty uzupełniające. Uczeń musi wykazać się znajomością tekstów i 



samodzielnie uargumentować postawioną tezę. Prace domowe mogą być bardziej 

zróżnicowane (np. esej, podanie, list motywacyjny), co pozwoli na wyćwiczenie 

zdobytych umiejętności i wiedzy. 

3. Wypowiedzi ustne – z możliwością przygotowania się w domu (podany temat lub 

zakres materiału). Uczeń płynnie mówi co najmniej 5 minut. 

4. Kartkówki –  obejmują materiał trzech ostatnich lekcji lub sprawdzają wiadomości 

absolutnie podstawowe dla przedmiotu. Forma indywidualna lub zbiorowa. 

5. Sprawdziany – zawierają pytania dotyczące znajomości treści lektur. Wymagają 

wcześniejszego uzgodnienia terminu. 

6. Praca na lekcji – aktywność, karta pracy, praca w grupach, wypowiedź ustna, zadanie 

lub zadania. 

Ocena zaangażowania w proces kształcenia: 

1. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcji. Zaangażowany udział to nie tylko 

zgłaszanie się i udzielanie odpowiedzi, ale także aktywne słuchanie, sporządzanie 

notatek, wykonywanie poleceń i uczestnictwo w pracach zespołów. 

2. Uczeń ma obowiązek przynosić podręcznik, zeszyt, karty pracy i teksty lektur. 

3. Dopuszczalna jest możliwość trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru 

nieprzygotowania, ale nie dotyczy to zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. 

4. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku umownym znakiem np. Jeżeli brak nie 

zostanie zgłoszony uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

5. Uczeń może wykonać na ocenę zadania dodatkowe, które nauczyciel zaleca jako 

nieobowiązkowe. 

6. Uczeń zostanie oceniony również za odpowiednie przygotowanie i udział w 

konkursach przedmiotowych, olimpiadach, przeglądach itp. 

7. Wyniki obserwacji zaangażowania ucznia mogą być odnotowane za pomocą znaków 

dodatnich i ujemnych. Pięć „+” sumuje się na ocenę bardzo dobrą, trzy „-” dają ocenę 

niedostateczną. 

Kryteria oceniania: 

1. Wszystkie punkty są w skali 0 – 1 i więcej pkt. 

2. Punkty (przeliczone na procenty) przyporządkowane są poszczególnym ocenom. 

 0 – 39 % - niedostateczny 

40 – 55 % - dopuszczający 

56 – 74 % - dostateczny 



75 – 86% - dobry 

87 – 95% - bardzo dobry 

96 – 100 % - celujący 

3. Diagnozy nie są oceniane, uczeń dostaje odpowiednią ilość punktów. 

4. Niektóre wyniki, informacje są zapisywane w zakładce ocen opisowych. 

5. Wypracowania i arkusze maturalne są oceniane zgodnie z kryteriami opracowanymi 

przez CKE, a wyniki jest przeliczany zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

6. Wypowiedź ustna jest oceniana zgodnie z następującymi kryteriami. 

 

Kryteria Ocena 2-3 Ocena 4-6 

Zawartość merytoryczna 
wypowiedzi 

- Przywołanie właściwego 
materiału rzeczowego. 
- Dowiedzenie 
zrozumienia tematu. 
- Przywołanie 
argumentów przynajmniej 
częściowo przydatnych. 
- Poprawne, choć 
ogólnikowe wnioski. 

- Interpretacja 
przywołanych informacji. 
- Poprawne zastosowanie 
materiału rzeczowego w 
funkcji argumentacyjnej. 
- Hierarchizacja 
argumentów. 
Trafne sądy i wnioski. 

Kompozycja - Wypowiedź na ogół 
spójna i uporządkowana. 
- Logiczny ciąg 
wypowiedzi może ulec 
zaburzeniu. 

- Wypowiedź zawiera 
wyraźnie postawioną tezę, 
argumenty i sądy. 
 
 

Język - Przestrzeganie zasad 
poprawności właściwych 
dla języka mówionego. 
- Wypowiedź 
komunikatywna, nieliczne 
błędy językowe. 

- Bogate słownictwo. 
- Przestrzeganie etykiety 
językowej. 
- Stosowanie terminologii 
naukowej. 

7. Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej 

• Spełnienie formalnych warunków polecenia – 1 pkt 

• Kompetencje literackie i kulturowe – 16 pkt. 

• Kompozycja wypowiedzi – 7 pkt. 

• Język wypowiedzi – 11 pkt. 

8. W semestrze uczeń powinien dostać co najmniej 7 ocen z różnych form sprawdzania   

wiedzy. 

9. Dokładne omówienie zasad oceniania znajduje się na stronach OKE. Uczniowie 

zostają szczegółowo zapoznani z nimi na lekcji. 



Zasady poprawiania ocen: 

1. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną w terminie 21 dni od daty uzyskania 

informacji o wyniku i tylko jednorazowo. Po upływie terminu poprawa nie będzie 

możliwa. 

2. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, testu, sprawdzianu i 

odpowiedzi. 

3. Obie oceny są wpisane do dziennika z tą samą wagą i brane pod uwagę przy 

wystawieniu klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej. 

4. W wyjątkowych sytuacjach losowych uczeń może , za zgodą nauczyciela, poprawić 

niesatysfakcjonującą go ocenę inną niż niedostateczna. 

5. Jeżeli uczeń podczas pracy korzystał z niedozwolonych źródeł wiedzy, otrzymuje 

ocenę niedostateczną, która nie podlega poprawie. 

6. Uczeń, który uzyskał śródroczną ocenę niedostateczną jest zobowiązany do 

uzupełnienia braków w terminie i zakresie podanym przez nauczyciela. 

Uwaga! 

Zapisy PZO mogą ulec zmianie w ciągu trwającego semestru. O takich zmianach uczeń 

zostanie wcześniej poinformowany. 

 

Opracowała: 

mgr Agnieszka Rojek 

 

 

 

 


