3.

Za niesamodzielne pisanie prac klasowych i sprawdzianów wszelkiego typu oraz zadań domowych uczeń uzyskuje
ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
4. Uczeń nieobecny na pracach pisemnych otrzymuje wpis do dziennika NB. Ma obowiązek zaliczyć tę formę
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Brak poprawy w terminie skutkuje oceną niedostateczną.
5. Uczeń ma obowiązek ustalić termin zaliczenia na pierwszej lekcji po powrocie do szkoły.

I. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – JĘZYK POLSKI VLO
1.

Narzędzia oceniania i sposób przeliczania punktów.
RANGA

I

II

III

IV

2.

WAGA
OCENY

FORMY SPRAWDZANIA

TRYB ZALICZENIA
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1. wypracowanie klasowe
2. diagnozy: wstępna, śródroczna, końcoworoczna,
maturalna
3. test wiadomości i umiejętności z epok
4. test wiadomości i umiejętności z poetyki i nauki
o języku
5. sprawdzian z lektury
6. odpowiedź – ćwiczenie maturalne (OM, OD)

1. 2 tygodnie
2. 1 tydzień
3. 1 tydzień
4. , 5., 6.: najbliższe
konsultacje lub termin
ustalony z nauczycielem
(zakres i formę precyzuje
nauczyciel)
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1. czytanie ze zrozumieniem
2. kartkówka /3 ostatnie tematy,
niezapowiedziana/
3. krótka praca pisemna na lekcji (ćwiczenia
w streszczaniu i argumentowaniu)
4. interpretacja tekstu kultury

1. termin ustalony
z nauczycielem
2. nie podlega poprawie
3. następna lekcja
4. następna lekcja
lub najbliższe konsultacje
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1. odpowiedź
2. zeszyt
3. praca pisemna domowa
4. prezentacja
5. dyktando
6. recytacja tekstu

1. następna lekcja
lub najbliższe konsultacje
2. 1 tydzień
3., 4., 5., 6., : następna lekcja
lub najbliższe konsultacje

1. zadania dodatkowe
2. aktywność

1. 1 tydzień
2. po ustaleniu z
nauczycielem
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6. Ocena proponowana przez nauczyciela na semestr i koniec roku szkolnego może ulec zmianie adekwatnie
do ocen uzyskanych przez ucznia w ostatnim miesiącu nauki.
7. W ciągu miesiąca przed klasyfikacją semestralną lub końcoworoczną uczeń może podwyższyć proponowaną
ocenę przystępując do testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności - z semestru (I – jeśli ocena śródroczna) lub
całego roku szkolnego.
8. Jeśli uczeń nie zdoła podwyższyć oceny, pozostaje ocena proponowana .
9. W przypadku otrzymania śródrocznej oceny niedostatecznej (sem.I) uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału
z tego semestru w terminie dwóch miesięcy od wystawienia oceny. Dokładny termin, sposób zaliczenia
i wymagania merytoryczne ustala nauczyciel.
10. Uczeń biorący udział w konkursach i olimpiadach pod patronatem MEN i ZKO (od poziomu rejonowego)
ma prawo do indywidualnego trybu oceniania uzgodnionego z nauczycielem.
11. Uczniowie z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej są oceniani zgodnie z zaleceniami
poradni, jednak zgodnie z kryteriami CKE.

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
•

•
•
•
•
•
•
•

Sposób wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej.
1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest znajomość treści omawianych lektur z gwiazdką .
2. Oceny cząstkowe uzyskiwane przez ucznia są na bieżąco przeliczane według średniej ważonej proporcjonalnie
rangi oceny w dzienniku elektronicznym. Uzyskany wynik stanowi o ocenie końcowej wg progów:
OCENA

PROGI PROCENTOWE

CELUJĄCY

95% ≤ P

BARDZO DOBRY

88% ≤ P < 95%

DOBRY

76% ≤ P < 88%

DOSTATECZNY

55% ≤ P < 76%

DOPUSZCZAJĄCY

40% ≤ P < 55%

NIEDOSTATECZNY

P < 40%

3. Sposób podwyższania ocen: cząstkowej, semestralnej i końcoworocznej.
1. Uczeń może poprawić każdą ocenę jeden raz. Ocena uzyskana z poprawy jest oceną ostateczną.
2. Punkt 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do pracy będącej plagiatem.

do

•
•

uczeń ma prawo do 4 nieprzygotowań w semestrze; może wykorzystać wszystkie na jednej lekcji (brak pracy
domowej, brak zeszytu, brak lektury, podręcznika, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej traktowane są jako
oddzielne nieprzygotowania)
nie wolno zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych
uczeń ma obowiązek ewidencjonowania swoich ocen i nieprzygotowań w zeszycie przedmiotowym (format A4)
zgodnie z WSO
uczeń może używać telefonu komórkowego, tabletu etc. wyłącznie po uzgodnieniu z nauczycielem.
podczas realizacji tematów z podręcznika obowiązuje 1 podręcznik na ławkę
podczas realizacji lektury egzemplarz obowiązuje każdego ucznia
pracą domową jest nie tylko praca pisemna, ale również przeczytanie tekstu kultury
na lekcjach języka polskiego obowiązuje kultura osobista, dyscyplina pracy i zachowania, szacunek dla poglądów
innych, niemarnowanie czasu na sprawy niepotrzebne, pogoda ducha, chęć do życia i nauki
uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt
w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku szkolnego uczeń ma obowiązek wydrukować PSO i wkleić do zeszytu
przedmiotowego

III. SPOSOBY INFORMOWANIA O OCENACH.
1. Uczeń informowany jest o ocenach na bieżąco,
2. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac, które są archiwizowane przez nauczyciela przez okres 1 roku szkolnego.
3. Rodzic ma prawo wglądu do wszystkich prac ucznia w miejscu ich archiwizowania.

