
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA   

Z JĘZYKA POLSKIEGO   

DLA  KLAS TECHNIKUM 

W roku szkolnym 2022/2023 

 

Wymagania edukacyjne są zintegrowane z rocznym planem pracy, który jest realizacją materiału 

zawartego w cyklu „Ponad słowami” ( dla klas technikum po gimnazjum) oraz „ Sztuka wyrazu”  

( dla klas technikum po szkole podstawowej). 
 

1. Obowiązuje prowadzenie zeszytu przedmiotowego  i posiadanie podręcznika, które uczniowie 

przynoszą na każdą lekcję. 

2. Formy aktywności ucznia podlegające ocenianiu: sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedź 

ustna, recytacja, referat, prezentacje (w tym multimedialne), dłuższe formy wypowiedzi (rozprawki, 

wypracowania), prace domowe,  odpowiedzi dot. czytania i odbioru tekstów kultury (w tym 

lektury), ćwiczenia związane z powtarzaniem wiadomości, związanych z maturą. 

3. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów: prace pisemne wykonywane w klasie, np. prace klasowe 

po każdym dziale, prace stylistyczne, sprawdziany z nauki o języku, testy sprawdzające czytanie                

i odbiór tekstów kultury, ćwiczenia, zadania wykonywane na lekcji, prezentacje  

(ew. przygotowania do matury). 

4. Sprawdziany pisemne i prace klasowe: nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień 

wcześniej, a pracę klasową – dwa tygodnie wcześniej. 

5. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze sprawdziany/prace 

klasowe. 

6. Kartkówki: nauczyciel ma prawo zrobić kartkówkę (do 15 min.) z 3 ostatnich lekcji bez 

zapowiedzi, uczeń musi zaliczyć każdą kartkówkę. 

7. Ocena z próbnego egzaminu maturalnego wpisywana jest do dziennika Librus Synergia. 

8. Zasady poprawy ocen o stopień wyżej: 

➢ 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 „zaliczyć” 

materiał; 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 Synergia) „zaliczyć” materiał. 

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

➢ Uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny pracy pisemnej ( wypracowania) 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. 

9. 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),  

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. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,  

f. 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 1 podpunkt 

2 litery a-g prośba ucznia zostaje odrzucona.  

4) Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego 

sprawdzianu.  

5) Sprawdzian obejmuje formę pisemną i 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) Ostateczna ocena końcowo-roczna nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej. 

10. Uwagi szczegółowe:  

➢ 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. 

➢ 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. 

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

omawiania, uczeń otrzymuje ocenę   niedostateczną.  

➢ Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” (sześć plusów - ocena celująca). 

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

niedostatecznych lub niewykorzystanie możliwości nieprzygotowania się. 

➢ Ocena śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, oceny ze 

sprawdzianów i prac klasowych mają znaczenie rozstrzygające. 

 

Wszelkie poprawy i zaliczenia odbywają się wyłącznie na wyznaczonych przez nauczyciela 

konsultacjach. 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w PZO rozstrzyga Statut Szkoły. 
 

 

 

 


