Przedmiotowy system oceniania
Przedmiot: język polski
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych
Nauczyciel: Wiesław Zieliński
1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości.
2. Bieżące ocenianie obejmuje wypowiedzi ustne, krótkie formy pisemne (kartkówki),
sprawdziany z materiału obejmującego więcej niż trzy lekcje, prace klasowe, testy, zadania
czytania ze zrozumieniem.
3. Ocenie podlega również aktywność ucznia na lekcji, prace domowe, udział w różnego
rodzaju konkursach i uczestnictwo w różnych formach kultury (teatr, kino, opera).
4. Wypowiedzi ustne obejmują trzy ostatnie tematy.
5. Kartkówki obejmują trzy ostatnie tematy i mogą być niezapowiedziane.
6. Sprawdziany, prace klasowe, testy, prace klasowe muszą być zapowiedziane z
tygodniowym wyprzedzeniem. Mają zostać oddane po poprawieniu najpóźniej dwa tygodnie
po ich napisaniu.
7. Sprawdziany z bieżącej lektury są przeprowadzane bez zapowiedzi.
8. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów, kartkówek, wypowiedzi ustnych mogą być
poprawione w ciągu dwóch tygodni.
9. Nieobecności ucznia na kartkówce, sprawdzianie, teście są zaznaczane w dzienniku cyfrą
„0” i uczeń ma obowiązek zaliczyć je w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli nie uczyni tego w tym
terminie, cyfrę „0” zastępuje ocena niedostateczna.
10. Uczeń ma prawo poprawiać oceny niedostateczne.
11. Uczniowie nieobecni na zajęciach są zobowiązani do uzupełnienia notatek i wiadomości.
12. Brak zadania domowego jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
13. Za niesamodzielne pisanie kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów,
wypracowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
14. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i systematycznie sporządzać
notatki. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku może otrzymać ocenę
niedostateczną.
15. Na lekcji należy posiadać podręcznik, zeszyt, przybory do pisania, lekturę.
16. Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak
podręcznika, brak długopisu, brak zeszytu).

17. Na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją uczeń jest informowany o
przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej.
18. Ocena na koniec semestru i na koniec roku szkolnego może być ustalana w tradycyjny
sposób poprzez analizę wszystkich ocen zdobytych przez ucznia w czasie danego semestru.
Jeżeli nauczyciel tak zadecyduje, ocena może być ustalana za pomocą metody zwanej średnią
ważoną opracowanej przez zespół nauczycieli języka polskiego. Polega ona na tym, że każda
ocena jest mnożona przez wagę. W naszej szkole na lekcjach języka polskiego obowiązuje
skala wag od 1 do 4 , co oznacza, że wszystkie oceny zdobyte w semestrze będą mnożone
przez odpowiednie wagi od 1 do 4.
Przykład: uczeń otrzymał sześć ocen: 1, 3, 2, 5, 4, 4.
 Wszystkie te oceny mnożymy przez wagi:
- 1(ocena) x 3 (waga) = 3
- 3 (ocena) x 3 (waga) = 9
- 2 (ocena) x 4 (waga) = 8
- 5 (ocena) x 2 (waga) = 10
- 4 (ocena) x 2 (waga) = 8
- 4 (ocena) x 1 (waga) = 4
 Dodajemy poszczególne liczby będące wynikami mnożenia ocen przez wagi: 3 + 9 +
8 + 10 + 8 + 4 = 42
 Sumujemy wszystkie wagi, przez które mnożyliśmy poszczególne oceny: 3 + 3 + 4 +
2 + 2 + 1 = 15
 Sumę będącą wynikiem mnożenia wszystkich ocen przez wagi dzielimy przez sumę
wszystkich wag: 42 / 15 = 2,8
Poszczególne wagi, przez które będą mnożone oceny:
 4 – praca klasowa,
 3 – sprawdzian, praca z tekstem, wypracowanie
 2 – kartkówka, wypowiedź ustna, aktywność na lekcjach
 1 – inna aktywność
19. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na koniec I semestru, musi zaliczyć ten
semestr na ocenę pozytywną.
20. Jeżeli osoba, która na koniec pierwszego semestru otrzymała ocenę pozytywną (wyższą
niż ocena niedostateczna), w drugim semestrze otrzymuje większość ocen niedostatecznych i
mimo to średnia jej ocen za cały rok jest wyższa niż 1,5 (umożliwiając jej otrzymanie na
koniec roku szkolnego ocenę wyższą niż niedostateczna) – może otrzymać ocenę
niedostateczną na koniec roku szkolnego.

