
ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
W ciągu semestru uczeń oceniany jest za: 
1. odpowiedzi ustne- minimum dwie (w tym recytacja utworów poetyckich) 
2. sprawdziany pisemne, w tym: 
- prace literackie (co najmniej dwie w semestrze), prace klasowe z gramatyki (po zakończeniu 
danego działu); 
- dyktanda (dwa w ciągu semestru lub według potrzeb); 
- testy kompetencji(jeden); 
- prace domowe (co najmniej dwie); 
- dodatkowe prace domowe; 
- kartkówki 
3. Efektywność na lekcji. 
- szczególna aktywność na lekcji promowana jest oceną do dziennika; 
- praca z mapą myślową (ocenie podlega cała grupa pracująca nad daną problematyką). 
4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego: 
- uczeń może trzy razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 
- uczeń ma tydzień na przygotowanie się do lekcji po nieobecności spowodowanej chorobą 
lub z innych przyczyn losowych. 
5. Ocena pracy nad projektem edukacyjnym (1 projekt w ciągu całego roku szkolnego)- 
oceniana jest indywidualna i grupowa praca uczniów w oparciu o wcześniej przyjęte 
założenia: 
Ocenie podlega: 
- organizacja pracy: planowanie i podział zadań 
- współdziałanie i podział konfliktów 
- selekcja i wykorzystanie informacji 
- sporządzenie pisemnych, plastycznych, medialnych opracowań 
- ocena nauczyciela jest bieżąca (monitorowanie postępów w trakcie realizacji projektu) oraz 
końcowa (przedmiotem tej oceny jest to, co zostało zapisane w kontrakcie). 
Ocenianie uczniów z dysfunkcjami- zgodne z zaleceniami poradni: 
- wydłużenie czasu pracy wykonywanych prac pisemnych 
- odczytanie poleceń pisemnych 
- branie pod uwagę poprawności merytorycznej bez szczególnego oceniania estetyki – jeśli 
takowe zalecenia istnieją 
- zadawanie większej ilości pytań prostych przy jednoczesnym zrezygnowaniu ze złożonych, 
jeśli miałoby to w jakiś sposób utrudnić odpowiedź ucznia 
- obniżenie wymagań związanych z estetyką zeszytu przedmiotowego, co nie jest 
jednoznaczne z jego brakiem 
- możliwość pomocy w wykonywaniu poleceń domowych w czasie zajęć wyrównawczych 
Prace pisemne – zgodne z regulaminem oceniania w gimnazjum 
Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę  
99-100%- ocena celująca 
91-98%- ocena bardzo dobra 
75-90%- ocena dobra 
51-74%- ocena dostateczna 
30-50%- ocena dopuszczająca 
Mniej niż 30%- ocena niedostateczna 
Szczegółowe zasady oceniania do poszczególnych tekstów kultury znajdują się  
w Przedmiotowym Systemie Oceniania z języka polskiego. 


