
Aneks  do  Przedmiotowego  Systemu  Oceniania z języka polskiego 

w klasach 1-3 gimnazjum 

1. Częstotliwośd sprawdzania i oceniania 

- w jednym semestrze powinny byd ocenione dwie dłuższe formy wypowiedzi, 

-w semestrze powinny się odbyd przynajmniej dwa wypracowania klasowe, dwa 

testy sprawdzające wiedzę z zakresu omawianego materiału, muszą się też odbyd 

dwa testy z nauki o języku i jedno dyktando , 

- ocenie poddaje się również aktywnośd na lekcji, pracę z lekturą, recytację prozy 

lub poezji. 

2. Dwanaście ocen cząstkowych w danym semestrze pozwala nauczycielowi na 

wystawienie oceny śródrocznej lub koocoworocznej. 

3. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i koocoworocznych: 

Przy wystawianiu oceny koocowej bierze się pod uwagę(oprócz ocen cząstkowych)  

wkład pracy dziecka w naukę, jego możliwości, zaangażowanie w pracę na lekcji. 

przygotowanie się do lekcji,  systematyczne odrabianie zadao domowych, 

znajomośd treści lektur, postawę na zajęciach. 

 

4. Każdy uczeo ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej, przychodzi        

na dodatkowe zajęcia w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i pisze 

sprawdzian poprawkowy, jeśli się nie wywiąże z umówionego  terminu lub 

ponownie otrzyma ocenę niedostateczną traci możliwośd poprawy. 

5. Zeszyt przedmiotowy-każdy uczeo prowadzi zeszyt przedmiotowy, pisze 

czytelnie i estetycznie. 

Odrabia  zadania domowe, uważnie notuje wiadomości z lekcji. Poproszony   

o oddanie zeszytu, wykonuje polecenie. 

6.Sposoby i terminy informowania rodziców (opiekunów) o osiągnięciach uczniów 

(zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie Szkoły). 

7. Zasady udostępniania  rodzicom (opiekunom) prac pisemnych (zgodnie  

z zasadami ujętymi w Statucie Szkoły).  



8. Procentowe ocenianie testów i sprawdzianów: 

-od 91 do 100% - ocena bardzo dobra 

-od 76 do 90% - ocena dobra 

-od 51 do 75% -ocena dostateczna 

-od 31 do 50%-ocena dopuszczająca 

- poniżej –ocena niedostateczna 

 

9. Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: 

-w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania na 

ocenę bardzo dobrą a ponadto wykazuje się wiedzą i umiejętnościami znacznie 

wykraczającymi poza program nauczania, 

- potrafi korzystad ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, 

- samodzielnie i krytycznie analizuje i interpretuje teksty pozaprogramowe, 

- bezbłędnie odczytuje symbole kulturowe i aluzje literackie wpisane w teksty 

pozaprogramowe, 

- tworzy własne teksty , publikuje je , np. w czasopismach dla młodzieży, 

- zna zasady ortografii i interpunkcji , dokumentuje je bezbłędnym zapisem. 

-otrzymuje ją uczeo, który uzyskał tytuł finalisty lub laureata Wojewódzkiego 

Konkursu Polonistycznego.  


