Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych ( Dz.U.poz.843) oraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

1. Cele oceniania:
−
−
−
−

Sprawdzenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury
Przygotowanie ucznia do sytuacji egzaminacyjnej,
Diagnozowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom), uczniom i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
− Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia,
− Znalezienie odpowiednich metod nauczania (uczenia się) dla uzupełnienia wiadomości
i umiejętności ucznia.
2. Zasady oceniania i klasyfikowania:
a) Ocenie podlegają:
- prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany i testy czytania ze zrozumieniem),
- odpowiedzi ustne,
- prace domowe (formy dłuższe- analiza i interpretacja tekstów oraz krótsze),
- sprawdziany – znajomość treści lektur,
- aktywność na lekcji,
- praca w grupie,
- projekty,
- różne formy artystyczne, np. recytacja, plakat…

b) Ocena okresowa jest średnią ważoną z ocen poszczególnych elementów pracy ucznia
według następującego schematu:
Elementy pracy ucznia:
praca klasowa
test czytania ze zrozumieniem
sprawdzian z epoki (interpretacja wybranych tekstów)
sprawdzian z lektury - treść
odpowiedź ustna
praca domowa (dłuższa wypowiedź pisemna lub ustna)
praca domowa – krótsze formy
aktywność na lekcji
praca w grupie
projekt
inne formy artystyczne

c) Ocenę końcoworoczną obliczamy według następującego wzoru:

Waga oceny:
8
6
6
4
3
3
2
2
2
3
2

xw =

suma iloczynów uzyskanych wag (waga • ocena )
suma wag uzyskanych ocen

d) Plus podwyższa ocenę o 0,5 , natomiast minus obniża ocenę o 0,25.
e) Ocenę końcową ustala się na podstawie następującej punktacji:
wartość xw
do 1,55
od 1,56 do 2,55
od 2,56 do 3,55
od 3,56 do 4,55
od 4,56 do 5,55
od 5,56 do 6,0

ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

f) Ocenę z pracy klasowej oraz sprawdzianu ustala się na podstawie następującej punktacji:

ocena
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

punktacja
0% - 40%
41% - 55%
56% - 70%
71% - 85%
86% - 97%
98% - 100%

h) Uczeń powinien otrzymać w ciągu okresu minimum cztery oceny.
i) Uczeń powinien napisać wszystkie prace pisemne.
j) Uczeń pracuje na swoją ocenę okresową przez cały okres, nie ma więc możliwości
poprawić jej przez tzw. zaliczenie materiału pod koniec I okresu czy roku szkolnego
k) Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowych ocen za wykonanie prac dodatkowych, np.
konkursowych,
l) Uczeń ma obowiązek poprawić każdą pracę klasową oraz sprawdzian z wagą 6, z których
otrzymał ocenę niedostateczną,
m) Uczeń nie może poprawić oceny niedostatecznej, jeżeli otrzymał ją w wyniku
popełnienia oszustwa (tzn. za odpisywanie lub ściąganie).
n) Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika. Ocenie poprawianej przez ucznia
przydzielamy połowę wagi pierwotnej.
o) W przypadku, gdy uczeń nie napisze obowiązujących prac pisemnych, w wyznaczonym lub
dodatkowym terminie, to przy ustalaniu oceny okresowej sumę wag powiększa się o wagę
ustaloną dla danej pracy pisemnej.
p) Nie klasyfikuje się ucznia, który opuścił więcej niż 50 % lekcji w okresie i uchyla się od
oceniania (nie pisał obowiązujących prac pisemnych).
q) sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia, np. kartkówki z lektury czy w wypracowania
są przekazywane uczniowi i jego rodzicom. Długie formy np. prace klasowe, sprawdziany
z wagą 6 uczeń ma prawo sfotografować w celu okazania rodzicom. Oryginał pracy
pozostaje w dokumentacji szkolnej nauczyciela. Inna dokumentacja związana z ocenianiem
ucznia np. dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego jest udostępniona tylko
do wglądu na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców.

3. Informacja zwrotna:
a) Nauczyciel –uczeń:
- nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku roku

szkolnego;
- nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy;
- nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce,
- nauczyciel przekazuje uczniowi uzasadnienie do wystawionej oceny oraz wskazówki
do dalszej pracy.
b) Nauczyciel – rodzice:
- na początku każdego roku szkolnego nauczyciel poprzez uczniów informuje rodziców
(opiekunów prawnych) o wymaganych kryteriach oceniania;
- nauczyciel przekazuje informacje o postępach w nauce rodzicom ( opiekunom prawnym )
poprzez osobę wychowawcy w formie kartki z ocenami;
- nauczyciel dostarcza informacji o trudnościach w nauce;
- nauczyciel dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia;
- nauczyciel daje wskazówki do pracy z uczniem.
c) Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
- nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
-nauczyciel lub wychowawca klasy informuje dyrekcję, pedagoga lub psychologa o aktualnych
sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

