
SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 

W „BUDZĄCEJ SIĘ SZKOLE” 

 

1. Kryteria oceniania. 

 

Wynik zadań realizowanych przez ucznia wyrażony jest procentowo. Oceny 

semestralne i na koniec roku szkolnego wystawiane będą według poniższych przedziałów 

procentowych: 

 

procent punktów* ocena 
0% - 39% niedostateczny 
40% - 56% dopuszczający 
57% - 73% dostateczny 
74% - 90% dobry 
91% - 96% bardzo dobry 

97% - 100% celujący 

 

* w odniesieniu do zgromadzonej przez ucznia, indywidualnej liczby procentów ze 

wszystkich zadań w semestrze/roku szkolnym 

 

2. Zasady współpracy na języku polskim: 

 

 jeżeli z powodu nieobecności, wynikających z przyczyn usprawiedliwionych, 

uczeń nie wywiązał się z terminu realizacji zadania, po powrocie do szkoły ma 

jeden tydzień na ustalenie z nauczycielem terminu i formy jego realizacji; 

 uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy sprawdzianów i prac pisemnych z 

obowiązującego zakresu, w terminie i w formie ustalonym z nauczycielem –  

poprawa dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której uczeń z danej formy 

otrzymał wynik: 0% - 39%; 

 niewywiązanie się z danej formy sprawdzenia wiadomości/umiejętności w 

przewidzianym czasie skutkuje wpisaniem 0% (co jest stwierdzeniem braku); 

 warunkiem otrzymania pozytywnej oceny semestralnej  i rocznej jest napisanie 

kartkówek z lektur, sprawdzianów, prac pisemnych i arkuszy maturalnych, 



wynikających z realizacji podstawy programowej na danym etapie kształcenia; 

wyjątkiem jest uczeń w trudnej sytuacji losowej, który indywidualnie ustala z 

nauczycielem termin i formę zaliczenia obowiązkowych kartkówek z lektur, 

sprawdzianów, prac pisemnych, arkuszy maturalnych;    

 wyniki procentowe z prac pisemnych są konsekwencją ilości punktów 

możliwych do zdobycia za daną formę (np. kartkówka, sprawdzian, praca 

klasowa, arkusz maturalny zawierają inne maksymalne ilości punktów 

możliwe do zdobycia); 

 praca ucznia na lekcji oceniana jest w skali procentowej wyrażonej w tabeli 

służącej do przeliczania sumy procentów na ocenę semestralną i roczną; 

 ściąganie na pracach pisemnych (np. kartkówki, prace klasowe, sprawdziany, 

arkusze maturalne) jest jednoznaczne z wpisaniem 0 % za daną formę – bez 

możliwości poprawy; 

 inne działania uczniów oceniane w skali procentowej zgodnie z tabelą służącą 

do przeliczenia sumy procentów na ocenę semestralną i roczną, np. udział w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, inwencje uczniów, projekty, 

aktywność na lekcjach, karty pracy. 

                                                                                              

                                                                                            Zespół nauczycieli języka polskiego 

 

 


