
Przedmiotowe zasady oceniania uczniów na lekcjach 
języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w 

Świebodzicach  

We wszystkich klasach, w których uczę obowiązuje ten sam PZO 

1. Zakres wymagań na poszczególne oceny obowiązujące w L.O. im. Marii Konopnickiej 

w Świebodzicach ustalony jest zgodnie z Podstawą Programową języka polskiego dla 

szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i aktualnie obowiązującym w danej 

klasie programem nauczania języka polskiego.  

Przedmiotem oceny są wiadomości i umiejętności zawarte w obowiązującym w danej 

klasie programie nauczania języka polskiego w liceach ogólnokształcących, a także 

zaangażowanie uczniów w proces nauczania.  

2. Umowa zawarta między uczniem a nauczycielem dot. sposobu uczenia 

(zgodna ze Statutem Szkoły)  

 termin sprawdzianu, testu, pracy klasowej jest uzgadniany z uczniami na co 

najmniej tydzień wcześniej,  

 do kartkówki lub odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji uczeń ma obowiązek być 

przygotowany na każdych zajęciach,  

 2 razy w ciągu semestru uczeń ma prawo zgłosić swoje nieprzygotowanie bez 

podania przyczyn (nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów i 

planowanych powtórek),  

 uczeń ma prawo do poprawy dwóch sprawdzianów lub zadań domowych w 

ciągu semestru;  

3.Oceny semestralne: 

Oceny cząstkowe- punktowe przeliczane są na %, a następnie na ocenę semestralną i 

całoroczną. Zasady oceniania:  

 prace klasowe     25 pkt. 

 sprawdziany z epok    20 pkt. lub 15 pkt.  

 testy, czytanie ze zrozumieniem  15 pkt.   

 odpowiedzi ustne, kartkówki   5 pkt. 

 prace domowe, sprawdziany   10 pkt. lub 15 pkt.  

 aktywność na lekcji    5 pkt.  

 udział w konkursach    5 pkt.  

 udział w edukacji kulturalnej   2 pkt. 

 ustne wystąpienia    10 pkt.  

 

4. Ocenianie bieżące 



l.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia są mniejsze niż 35% w z 

przewidywanymi osiągnięciami uczniów po każdej klasie liceum. 

2.ocenę dopuszczającą - od 35 do 49 %  

3.ocenę dostateczną - od 50 do 70 %  

4.ocenę dobrą - od 71 do 86 %  

5.ocenę bardzo dobrą - od 86 do 95 %  

6.ocenę celującą - od 96 do 100 %  

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY UCZNIA  

1.Odpowiedź ustna  

2.Aktywność  

3.Prace klasowe  

4.Sprawdziany literackie  

5.Nauka o języku (ćwiczenia, sprawdziany)  

6.Zadania domowe  

7.Recytacja  

8.Lektury - znajomość treści  

9.Nieprzygotowanie  

 

W czasie trzyletniego cyklu kształcenia nauczyciel ćwiczy z uczniami standardy 

wymagań egzaminacyjnych, takie jak:  

I. Wiadomości i rozumienie 

 II. Korzystanie z informacji 

 III. Tworzenie informacji. 

Szczegółowo rozpisane standardy wymagań egzaminacyjnych znajdują się w 

aktualnym Informatorze maturalnym. 

 

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z języka polskiego:  

- uczeń ma prawo do dwóch popraw spr. lub prac domowych  

- ponadto może wykonać dodatkowe zadania, np. prace domowe, 

przygotować prezentację na lekcję na temat wskazany przez nauczyciela  

- wykazać się aktywnością na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych  

 


