
JĘZYK POLSKI – SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

• Podstawą   wystawienia   ocen   śródrocznych   i   rocznych   są   następujące   formy 

sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

-  obserwacja pracy ucznia na lekcji: techniki czytania, poziomu rozumienia tekstu i poleceń, 

wypowiadania się, praktycznej sprawności językowej, notowania, zaangażowania w samodzielną 

pracę, 

- odpowiedzi ustne, 

-  prace  pisemne:  sprawdziany,  testy,  kartkówki,  wypracowania  klasowe,  prace 

domowe, krzyżówki, rebusy, dyktanda, prace redakcyjne, - praca w grupie, 

- aktywność na zajęciach  lekcyjnych, 

- wykonywanie przez ucznia innych czynności lub prac typu: recytacja, udział w konkursach, 

przedstawieniu, przygotowaniu wystawy. 

 

• Nauczyciel, wystawiając ocenę semestralną i roczną, bierze pod uwagę przede wszystkim: 

1.  prace klasowe, testy z gramatyki, sprawdziany, wypracowania 

2.  kartkówki, wypowiedzi ustne, 

3.  prace powstałe podczas lekcji, 

4.  prace domowe, 

5.  aktywność. 

Zasady obowiązujące na lekcjach języka polskiego 

Uczeń: 
 
1. Na lekcję przychodzi punktualnie, bierze aktywny udział w zajęciach i zachowuje się zgodnie  

z regulaminem szkolnym. 

2. Przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy  (podpisane na zewnętrznej stronie okładki) oraz 

inne materiały, o które prosi nauczyciel. W przypadku braku dostaje uwagę z zachowania. 

3. Systematycznie odrabia prace domowe i uczy się treści, które były na lekcji. 

4. Nauczyciel ma prawo sprawdzać  wiedzę w postaci: sprawdzianów, prac klasowych, klasówek, kartkówek i 

odpowiedzi ustnych. Uczeń ma obowiązek do nich przystąpić. Sprawdziany, prace klasowe 

i klasówki są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianów, klasówek i prac klasowych w przeciągu 

dwóch tygodni od dnia oddania pracy przez nauczyciela. Termin uzgadnia z nauczycielem. Ocena  

z poprawy jest ostateczna.  

6. Odpowiedzi ustne i krótkie kartkówki nie muszą być zapowiadane. Mogą obejmować maksymalnie trzy 

ostatnie tematy. Ocen pozytywne z nich są ostateczne. 

7. Za aktywność na lekcji można  otrzymać plusa (+). Po zdobyciu pięciu plusów dostaje się ocenę bardzo dobrą 

(5). Jeśli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela lub w inny sposób odmawia uczestniczenia w lekcji, 

otrzymuje minusa (-). Za pięć minusów nauczyciel stawia ocenę niedostateczną (1) z pracy na lekcji.  

8. Jeżeli uczeń nie ma podręczników, zeszytu dostaje uwagę  z zachowania.  

9. Jeżeli uczeń nie ma zadania domowego jest pytany (tematyka, zagadnienia zadania) dostaje uwagę  z 

zachowania lub dostaje uwagę z zachowania (w zależności od czasu i sytuacji lekcyjnej). 



10. Uczeń czyta zadane lektury w ustalonym przez nauczyciela czasie, a w dniu ich omawiania nie może zgłosić 

nieprzygotowania.  

11. Uczeń raz jeden w półroczu może być nieprzygotowany bez podania powodu, ale nie dotyczy to sytuacji, 

zapowiedzianych wcześniej powtórek, recytacji, sprawdzianów, zadań klasowych, kartkówek czy innych 

działań polonistycznych. Nieprzygotowanie zgłasza zaraz po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela. 

12. Nie można zgłosić nieprzygotowania, jeśli na dany dzień wcześniej zapowiedziane były określone formy 

sprawdzania sposobów osiągnięć uczniowskich, np.: recytacja, odpowiedź ustna, powtórzenia ustne, 

sprawdziany, kartkówki, zadania klasowe. 

13. Na  ocenę półroczną i końcoworoczną składają się (w kolejności od najważniejszej) oceny za: sprawdziany i 

prace klasowe, klasówki, wypracowania, kartkówki i odpowiedzi ustne, prace domowe  

i dodatkowe, prowadzenie zeszytu ćwiczeń oraz aktywność na lekcjach i udział  

w konkursach ogłaszanych przez nauczyciela. Oceny: półroczna i końcoworoczna nie są średnią 

arytmetyczną. 

 

 

 


