Krzysztof Lewenstam

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego (zakres podstawowy).
I Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności.
1. Sprawdziany podsumowujące epokę (dwugodzinne, 2 w semestrze) – z wagą 2.
2. Wypracowania klasowe finalizujące omówienie epoki lub związane z tematami
przekrojowymi (2–3 w semestrze) – waga 2.
3. Wypracowania domowe typu maturalnego i arkusze maturalne (2– 3 w semestrze) – waga
2. 4. Kartkówki z materiału bieżącego i odpowiedzi ustne (także o charakterze maturalnym) –
waga 1.
5. Kartkówki z treści i problematyki lektur – waga 1 (drobniejsze teksty np. opowiadania),
waga 2 za obszerniejsze, w przypadku tzw. lektur z gwiazdką – waga 3.
6. Mniejsze prace domowe, prace podsumowujące omówienie lektury, referaty – waga 1.
7. Projekty artystyczne i literackie – waga 2.
8. Ocena z zeszytu – waga 1.
II Poprawy i zaliczenia.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek
przystąpić do poprawy (zaliczenia) w ciągu 2 tygodni od oddania przez nauczyciela
sprawdzonych prac. W przypadku oceny niesatysfakcjonującej – ma takie prawo.
III Prace dodatkowe (nieobowiązkowe).
Mają formę wypracowania związanego z tekstem literackim lub ikonicznym. Mogą być
traktowane jako forma samorozwoju lub okazja do poprawienia własnej sytuacji ocenowej.
Ocena z takich prac jest wstawiana do dziennika tylko wtedy, gdy satysfakcjonuje ucznia.
IV Nieprzygotowania.
Dopuszczalne są dwa nieprzygotowania w semestrze. Obejmują one zarówno ustne, jak i
pisemne prace domowe. Nie dotyczą prac terminowych (wypracowań) i kartkówek z treści.
Uczeń, który ma nieusprawiedliwione nieobecności, traci prawo do nieprzygotowań.
V Zasady oceniania.
96–100% – celujący
95% – bardzo dobry+
90–94% – bardzo dobry
85–89% – dobry+
75–84% dobry
71%–74 dostateczny+
51–73% – dostateczny
45–50% – dopuszczający
Poniżej 45% – niedostateczny
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VI Zasady wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych:
Podstawą oceny semestralnej i końcoworocznej jest średnia ocen wystawianych z poniższych
kategorii: · wypracowania i arkusze maturalne (pisane w klasie lub domu), · sprawdziany z
epok (materiał bieżący i powtórzenia maturalne), · sprawdziany z treści lektur · pozostałe
formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (kartkówki, prace domowe, projekty. Na ocenę
końcoworoczną ma wpływ także indywidualny rozwój ucznia, jego aktywność kulturalna
(teatr, kino, wystawy, koncerty, własne poszukiwania czytelnicze) oraz aktywność na lekcji.
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