
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w III Liceum Ogólnokształcącym  
im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 

 
 
Umowa: 

1. Uczeń może dwa razy w ciągu semestru usprawiedliwić się bez podania przyczyny. Nie dotyczy 
to zapowiedzianych prac klasowych oraz zajęć, na których wystawiana jest ocena śródroczna 
i roczna. 

 
2. Prace klasowe (całogodzinne sprawdziany pisemne) będą zapowiadane przynajmniej na tydzień 

przed terminem. Mogą one obejmować materiał najwyżej z jednego działu. 
 

3. Prace klasowe są obowiązkowe. Nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jako dowód 
nieprzygotowania i jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Na rozliczenie 
nieobecności uczeń ma siedem dni od powrotu do szkoły, formę zaliczenia ustala nauczyciel. 
Niedotrzymanie terminu bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z wystawieniem oceny 
niedostatecznej z tej pracy. 

 
4. Uczeń ma prawo poprawiać pracę klasową, ale nie może poprawiać kartkówek. 
 
5. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzenia przeprowadzić sprawdzian z trzech ostatnich lekcji, 

trwający nie dłużej niż piętnaście minut. 
 
6. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzenia przeprowadzić ćwiczenia polegające na pracy 

z tekstem. 
 
7. Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzenia przeprowadzić sprawdzian ze znajomości lektury przed 

jej omawianiem. 
 
8. Nauczyciel zobowiązuje się sprawdzić prace klasowe i przedstawić wyniki uczniom w ciągu 

trzech tygodni od terminu ich napisania. 
 
9. Wszystkie prace klasowe (sprawdziany, kartkówki) przechowuje nauczyciel przez cały rok 

szkolny. Są one udostępnione uczniom i ich rodzicom na każde życzenie, ale tylko na terenie 
szkoły i w obecności nauczyciela. 

 
10. Za nieodrobienie pracy domowej lub brak zeszytu domowego uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, jeśli nie zgłosił tego faktu nauczycielowi na początku lekcji.  
 
11. Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. 
 
12. Szczegółowe wymagania programowe określone zostały w planie pracy nauczyciela. Są one 

do wglądu w każdej chwili u nauczyciela lub dyrektora szkoły. 
 
13. Spełnienie wymagań na danym poziomie uprawnia do oceny przypisanej temu poziomowi. Jeżeli 

uczeń chce otrzymać ocenę wyższą, np. bardzo dobrą, musi spełnić wymagania na wszystkie 
niższe oceny oraz wymagania na ocenę bardzo dobrą. 

 
14. Sprawdzanie osiągnięć ucznia odbywać się będzie poprzez: 

 klasowe prace pisemne (dłuższe prace stylistyczne, sprawdziany i kartkówki), 
 domowe prace pisemne 
 ćwiczenie sprawdzające umiejętność pracy z tekstem, 
 ćwiczenia sprawdzające umiejętność pracy z różnymi źródłami informacji, 
 odpowiedzi ustne. 



 
15. Przedmiotem oceny są: 

 umiejętności, 
 wiadomości (wiedza), 
 postawa - aktywność ucznia na lekcjach, praca pozalekcyjna i pozaszkolna. 
 

16. Ocena z aktywności ucznia na lekcjach jest wystawiana pod koniec semestru (w uzasadnionych 
przypadkach - w ciągu semestru). Uczeń może uzyskać ocenę dobrą, bardzo dobrą lub celującą. 
Ocena cząstkowa celujący - może być postawiona za szczególnie oryginalne i twórcze 
osiągnięcia opierające się na gruntownej wiedzy znacznie wykraczającej poza wiedzę 
podstawową. 

 
17. Udział w olimpiadach oceniany jest następująco: 

 etap szkolny - bardzo dobry, 
 etap okręgowy - celujący, 
 etap centralny - celujący. 
 

18. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
 
19. Procentowe kryteria ocen: 
 

100 - 96% celujący 
  95 - 90% bardzo dobry 
  89 - 75% dobry 
  74 - 55% dostateczny 
  54 - 40% dopuszczający 
  39 -   0% niedostateczny 
 

20. Waga ocen: 
 
Sprawdzian (z epoki lub z całej lektury) 3 
Wypracowanie klasowe 3 
Czytanie ze zrozumieniem 2 
Odpowiedź ustna 2 
Znajomość lektury 2 
Kartkówka 2 
Wypracowanie domowe 2 
Praca domowa 1 
Aktywność 1 
Prezentacja multimedialna, referat 2 
Recytacja 1 
Udział w konkursach 2 
Udział w olimpiadzie 3 
Matura ustna 2 

 
 


