
Przedmiotowy system oceniania – j. polski 

Zasady pracy na języku polskim i przedmiotowy system oceniania 

1. Uczeń na lekcje j. polskiego przynosi podręcznik, zeszyt przedmiotowy. 

2.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w półroczu, bez podania 

powodu. Zgłasza ten fakt nauczycielowi przed lekcją. Ponadto nieprzygotowanie do 

zajęć jest usprawiedliwione, gdy ucznia nie było w szkole poprzedniego dnia z 

powodu choroby. Na uzupełnienie i nadrobienie zaległości wynikających z 

nieobecności tygodniowej i dłuższej uczeń ma trzy dni po powrocie do szkoły (lub w 

zależności od sytuacji po uzgodnieniu z nauczycielem). 

3. Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt i mieć uzupełnione notatki oraz 

poprawiać błędy we wskazanej przez nauczyciela formie. 

4. Ocenie podlegają:  prace pisemne, wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja, prace 

domowe, prowadzenie zeszytu, projekty, praca w grupie, aktywność, przygotowanie 

do lekcji, udział w konkursach, udział w przedstawieniach. 

5. Oceniana jest: poprawność wypowiedzi (językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, 

merytoryczna) zgodność z tematem i zadaną formą , terminowość, staranność, 

samodzielność. 

6. Planowane  są: prace klasowe po omówionej lekturze, sprawdziany po każdym dziale 

podręcznika, dyktando jedno w semestrze, sprawdziany ze znajomości treści lektury, 

kartkówki z materiału z dwóch ostatnich zajęć, prezentacje projektów i pracy w 

grupach. 

 

7. Warunki poprawiania ocen niedostatecznych: 

 klasówki i sprawdziany (Do dwóch tygodni po oddaniu pracy we wskazanym 

przez nauczyciela terminie); 

 prace domowe (Gdy uczeń nie odrobi zadania domowego w terminie i zgłosi 

to nauczycielowi przed lekcją, ma obowiązek pokazać odrobione zadanie na 

następnej lekcji, jeśli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną, którą 

może poprawić w ciągu tygodnia. Po tym terminie nie ma możliwości 

poprawienia oceny.). Poprawiona ocena jest dodatkową oceną i podnosi 

wartość oceny niedostatecznej, ale jej nie unieważnia. 

 

8. Ocena semestralna i roczna wystawiona jest ze wzoru średniej ocen i stosunku ucznia 

do przedmiotu (aktywność na zajęciach, prowadzenie zeszytu, odrabianie prac 

domowych, zaangażowanie). 

 



Zasady omawiania lektur 

1. Uczeń ma obowiązek we wskazanym przez nauczyciela terminie przynosić na lekcje          

j. polskiego egzemplarz omawianej lektury z zaznaczonymi wcześniej fragmentami. 

2. Nauczyciel na dwa tygodnie przed rozpoczęciem omawiania lektury podaje zagadnienia     

i wskazówki, jak przygotować się do omawiania lektury. 

3. Czas przeznaczony na przeczytanie od dwóch do trzech tygodni w zależności od objętości 

książki. 

4. Omawianie lektury rozpoczyna się od napisania sprawdzianu sprawdzającego znajomość 

treści książki. 

5. Po omówionej lekturze uczeń pisze pracę klasową dwugodzinną, na której  spośród kilku 

zaproponowanych tematów, wybiera jeden i pisze wypracowanie we wskazanej                

w temacie formie. 

6. Proponuję, aby uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

czytając lekturę, równocześnie słuchali treści książki czytanej przez lektora. 

Lektury 2017/2018 

klasa  Va 

1. Dorota Terakowska „Władca Lewawu” (IX) 

2. Joanna Olech „Dynastia Miziołków” (XI) 

3. Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa” (I) 

4. Mark Twain „Przygody Tomka Sawyera” (III) 

5. Frances Hadgson Burnett „Tajemniczy ogród” (V) 

klasa V b 

1. Dorota Terakowska „Władca Lewawu” (XI) 

2. R.R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem” (X) 

3. Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa” (I) 

4. Irena Jurgielewiczowa „Ten obcy” (III) 

5. Frances Hadgson Burnett „Tajemniczy ogród” (IV) 

klasa 7  

Lektury  obowiązkowe  

1. Jan Kochanowski  Wybór fraszek, pieśni, trenów 

2.  Ignacy Krasicki „Żona modna’  

3.  Adam Mickiewicz „Świtezianka”, „Dziady, część II”, „ Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”  

4.  Juliusz Słowacki „Balladyna” 

5. Aleksander Fredro „Zemsta” 

6. Henryk Sienkiewicz „Latarnik”  

7. Charles Dickens „Opowieść wigilijna” 

8. Melchior Wańkowicz „Ziele na kraterze” (fragmenty),  wybrane wiersze  



1. Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”,  wybrane wiersze  

Lektury  uzupełniające  (obowiązkowo) 

 klasa VII 

1. Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”  

2. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze”  

3. Agatha Christie „Dwanaście prac Herkulesa”  

4. Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty) 

 

klasa II gimnazjum 

1. „Kamizelka” Bolesław Prus (luty) 

2. „ABC” Agata Christie (wrzesień) 

3. „Dziady” część II Adam Mickiewicz (listopad) 

4. „Zemsta” Aleksander Fredro (grudzień) 

5. „Poczwarka” Dorota Terakowska (kwiecień) 

klasa III gimnazjum 

1. „Zemsta” Aleksander Fredro (październik) 

2. „Miecz przeznaczenia” Andrzej Sapkowski (wrzesień) 

3. „Balladyna” Juliusz Słowacki (luty) 

4. „Wroniec” Jacek Dukaj (grudzień) 

5. „Dziady” część II Adam Mickiewicz (listopad) 

6. Molier „Skąpiec” (marzec) 

 


