
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA KLAS 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA 

W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 2  

IM. HIPOLITA ROSZCZYNIALSKIEGO 

W RUMI 

1. Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

2. Przedmiot: język polski. 

 

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł kompletną i spójną wiedzę w zakresie określonym wymaganiami programowymi, 

    tzn. 

✓ stosuje zasady poprawnego mówienia,  

✓ dba o dykcję i intonację, 

✓ stosuje w wypowiedzi ustnej odpowiednie środki językowe, 

✓ potrafi stawiać tezy i bronić swojego stanowiska, 

✓ aktywnie uczestniczy w dyskusji, 

✓ argumentuje w swojej wypowiedzi, 

✓ używa bogatego słownictwa, 

✓ wykorzystuje konteksty kulturowe i historyczne, 

✓ formułuje wypowiedź poprawną pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym, 

✓ potrafi konstruować wypowiedź według własnego pomysłu kompozycyjnego, 

✓ odczytuje idee dzieła, rozumie manipulację językową, 

b) samodzielnie poszerza własną wiedzę i doskonali umiejętności, 

c) potrafi w sposób twórczy rozwiązywać różnorodne problemy z zakresu treści programowych, 

d) w pracy wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki, 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych kwalifikując się do finałów na szczeblu 

wojewódzkim/regionalnym, albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami programowymi, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, w szczególności: 

✓ dostrzega rodzaje stylów wypowiedzi, 

✓ dostrzega i komentuje artystyczne środki wyrazu, 

✓ przeprowadza interpretację porównawczą kilku utworów literackich, 

✓ rozpoznaje aluzje literackie, 

✓ rozpoznaje motywy literackie, 

✓ formułuje wypowiedź poprawną pod względem językowym, logicznym i kompozycyjnym, 

✓ wykazuje postawę krytyczną wobec otaczającego świata, wygłasza własny sąd, 

✓ recytuje lub wygłasza z pamięci fragmenty tekstów literackich, 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte treściami programowymi,  

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemów  w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie w pełni opanował wiadomości i umiejętności określonych treściami  

programowymi danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawie programowej,  
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b) poprawnie stosuje wiadomości w praktyce, w szczególności: 

✓ wypowiada się w sposób logiczny i zrozumiały, 

✓ czyta ze zrozumieniem teksty kultury, 

✓ sprawnie wykonuje powierzone zadania, 

✓ wartościuje i ocenia postawy bohaterów,  

✓ wartościuje i ocenia teksty kultury, 

✓ aktywnie uczestniczy w dyskusji, 

✓ argumentuje i wnioskuje w związku z omawianym problemem, 

✓ ocenia własne kompetencje językowe, 

✓ konfrontuje omawiany tekst literacki i innymi tekstami kultury, 

c) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone treściami programowymi na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, w szczególności: 

✓ rozpoznaje specyfikę omawianych tekstów,  

✓ odczytuje sens analizowanych utworów, 

✓ rozpoznaje nadawcę i adresata utworu, 

✓ czyta ze zrozumieniem, 

✓ analizuje i interpretuje omawiane fragmenty utworów, 

✓ szuka literatury przydatnej do omówienia różnych zagadnień, 

✓ sporządza opis bibliograficzny książki, 

✓ rozpoznaje manipulację językową, 

✓ rozpoznaje funkcje tekstu, 

✓ rozpoznaje stylizację językową, 

✓ rozpoznaje błąd językowy,  

✓ określa problematykę utworu, 

✓ pisze zgodnie z zasadami ortografii polskiej, 

✓ rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego, 

✓ dostrzega w utworach wartości narodowe i uniwersalne, 

✓ argumentuje własną wypowiedź, podając przykłady, 

✓ wygłasza własny sąd na forum klasy, 

✓ operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował części wiadomości i umiejętności określonych podstawą  

programową, 

b) ma możliwość opanowania treści określonych w podstawie programowej wciągu dalszej nauki, 

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, w szczególności: 

✓ podejmuje próbę rozmowy, 

✓ posługuje się nieskomplikowanym słownictwem, 

✓ tworzy wypowiedź komunikatywną, 

✓ stosuje się do zasad ortografii polskiej, 

✓ tworzy notatkę z lekcji, 

✓ tworzy pisma użytkowe, 

✓ wykonuje zadania zgodnie z instrukcją,  

✓ korzysta z księgozbioru szkolnego, 

✓ korzysta ze słowników, leksykonów, encyklopedii; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie określonym wymaganiami podstawy programowej, 

b) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

4.Przyjęta w szkole procentowa skala ocen: 

poniżej 29 % - stopień niedostateczny 
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 30 % - 50 % - stopień dopuszczający 

 51 % - 70 % - stopień dostateczny 

 71 % - 85 % - stopień dobry 

 86 % - 97 % - stopień bardzo dobry 

 98% - 100 % - stopień celujący  

5. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcoworocznej są: pozytywna ocena z semestru 

pierwszego oraz średnia ocen z semestru drugiego nie niższa niż 1,65.  

 

6.Ustalenia zawarte pomiędzy uczniami a nauczycielem, które nie są sprzeczne z przepisami: 

1)  Obowiązuje prowadzenie zeszytu przedmiotowego (w linię) i podręcznik, które przynosimy na 

każdą lekcję. 

2)  Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć i raz brak zadania domowego w 

momencie rozpoczęcia lekcji; w przypadku nie zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną (nie dotyczy to wcześniej zapowiedzianych prac kontrolnych). 

3)  Za brak zeszytu, podręcznika lub pracy domowej uczeń otrzymuje minus; otrzymanie 3 minusów 

skutkuje oceną niedostateczną; kolejne „braki” nie skutkują minusami tylko od razu oceną 

niedostateczną.  

4)  Za brak pracy domowej lub zeszytu z pracą domową, a także za brak lektury na ławce w czasie jej 

omawiania, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

5)  Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”, za trzy „+” ocenę bardzo dobrą. Za aktywność na 

lekcji uczeń może otrzymać „+” (sześć plusów - ocena celująca). 

6) Uczeń dodatkowo może zostać wynagrodzony oceną bdb lub cel. za brak w danym semestrze ocen 

niedostatecznych. 

7) Uczeń, który nie napisał pracy kontrolnej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, ma obowiązek 

napisać ją w późniejszym terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń, który nie wywiązał się z tego 

obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną z tej pracy. 

8) Uczniowi, który zostanie przyłapany na oszukiwaniu (ściąganie ze ściągi, telefonu komórkowego, 

odpisywanie od kolegi, rozmowa z kolegą i inne), praca zostaje odebrana i otrzymuje on ocenę 

niedostateczną, której nie ma możliwości poprawić. 

7.Zasady poprawy ocen: 

✓ Każdą ocenę niedostateczną można poprawić, z wyjątkiem ucieczki z zapowiedzianej pracy 

pisemnej. 

✓ Przy usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, pracy klasowej uczeń zobowiązany jest w ciągu 

2 tygodni, w terminie ustalonym przez nauczyciela, ustnie lub pisemnie uzupełnić ocenę z danej partii  

materiału; przy dłuższej absencji ucznia termin zaliczenia materiału uczeń uzgadnia z nauczycielem. 

✓ Jeśli nieobecność nie jest usprawiedliwiona – uczeń może być rozliczony na następnej lekcji (formę 

pracy wybiera nauczyciel). 

✓ Uczeń, który z ww. form sprawdzania otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek w ciągu 2 tygodni 

od otrzymania oceny negatywnej (wpis w dzienniku Librus Synregia) uzupełnić ocenę z wymaganej 

partii materiału. W przypadku poprawienia oceny, ocena niedostateczna nie jest brana pod uwagę. 

✓ Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny pracy pisemnej w semestrze, niezależnie od oceny, jaką 

uzyskał, jeśli stwierdzi, że ocena ta nie odzwierciedla jego faktycznej wiedzy i zgłosi ten fakt 

nauczycielowi. 

✓ Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy stylistycznej (pracy domowej), jeśli oddał je w 

terminie. 

Wszelkie poprawy i zaliczenia odbywają się wyłącznie na wyznaczonych przez nauczyciela 

konsultacjach. 

8.  Tryb i warunki otrzymania wyższej oceny rocznej 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, 

gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, 

lub od niej wyższa.   

2.Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:   

a) frekwencja na zajęciach z przedmiotu jest nie niższa niż 85% (z wyjątkiem długotrwałej choroby),  
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b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,  

d) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna),  

e) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w całym roku jest wyższa o 

co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny,  

f) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,  

g) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana 

przez nauczyciela (np. długotrwała choroba, sytuacja rodzinna).  

3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 15 podpunkt 2 

litery a-g prośba ucznia zostaje odrzucona.  

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu.  

5. Sprawdzian obejmuje:  

1) formę pisemną, 

2) formę ustną. 

6. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń.  

7. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne.  

8. Poprawa oceny rocznej lub końcowej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą. 

9.  Podstawa prawna: 

Statutu BSIS w PZS nr 2 im. H. Roszczynialskiego w Rumi. 

 

Opracowanie: 

Emilia Dalecka 

Angelika Skurczyńska 

Karolina Bendykowska 

Joanna Błaut 

Anna Chwałek 

Alina Wilusz 

 

 

 


