Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego dla technikum
1. Uczeń otrzymuje oceny za sprawdziany, prace klasowe, odpowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe,
znajomość treści lektur, aktywny udział w lekcji, zadania dodatkowe. Oceny uzyskane w ciągu całego
semestru składają się na ocenę semestralną lub końcoworoczną. Uczeń klasy maturalnej ma obowiązek
zaliczyć przynajmniej jeden pisemny próbny egzamin maturalny, który oceniany będzie według
następującej skali:
0-29% - niedostateczny
30%-54% - dopuszczający
55%-74% - dostateczny
75%-89% - dobry
90%-100% - bardzo dobry
2. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w semestrze, które zgłasza Nauczycielowi przed
rozpoczęciem zajęć. Nieprzygotowanie nie obowiązuje na lekcji rozpoczynającej omawianie nowej
lektury lub przeznaczonej na zapowiedziany sprawdzian z wiedzy i umiejętności.
3. Uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik lub tekst literacki.
4. Uczeń ma obowiązek posiadać i prowadzić systematyczne notatki w zeszycie przedmiotowym-uzupełniać
je na bieżąco w razie nieobecności.
5. Nauczyciel ma prawo w czasie zajęć odpytać Ucznia lub sprawdzić Jego wiedzę w formie
niezapowiedzianej kartkówki z materiału obejmującego trzy jednostki lekcyjne. W przypadku lektury jest
to cały cykl lekcji poświęconych omawianej książce.
6. Stwierdzenie przez nauczyciela niesamodzielności pracy ucznia skutkuje oceną niedostateczną.
7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu z wiedzy i umiejętności w ciągu
dwóch tygodni od terminu oddania sprawdzonych prac. Ostateczną formą poprawy jest odpowiedź ustna
lub pisemna w terminie ustalonym przez nauczyciela.
8. Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny pozytywnej na zasadach wymienionych w punkcie 7.
9. Nauczyciel ma obowiązek poinformować Ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej zgodnie z

terminem wyznaczonym przez Statut Szkoły.
10. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny w przypadku, gdy co najmniej połowa
uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa.
11. Uczeń ma prawo do korzystania z form pomocy proponowanych mu przez szkołę.
12. Prace pisemne będą oceniane według następującej skali:
0-39% - niedostateczny
40%-54% - dopuszczający
55%-74% - dostateczny
75%-89% - dobry
90%-100% - bardzo dobry
Ocenę celującą otrzymają uczniowie, którzy wykażą się wiedzą wykraczającą poza wymagania
określone na ocenę bardzo dobrą.
13. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego uwzględnia zalecenia poradni pedagogicznopsychologicznej dla uczniów z dysfunkcjami. Nauczyciel dopasowuje PSO do indywidualnych potrzeb
ucznia zgodnie z zaleceniami opinii z poradni.
Szczegółowe kryteria dotyczące warunków klasyfikowania i promowania uczniów określa Statut Szkoły.

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia według podziału na poszczególne oceny
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Ocena niedostateczna (1)
Uczeń:
nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej;
nie interesuje się przebiegiem zajęć;
nie uczestniczy w lekcji;
opuszcza prace klasowe;
nie przygotowuje zadań domowych;
nie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych.
Ocena dopuszczająca (2)
Uczeń:
ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej;
zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go z pomocą nauczyciela;
rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo-skutkowe;
sytuuje w czasie i przestrzeni najważniejsze wydarzenia literackie;
rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie konwencji, stylu, obyczaju
oraz obrazu kultury materialnej;
odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym;
wykorzystuje z pomocą nauczyciela znalezione informacje;
posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
dostrzega niektóre typy błędów językowych;
przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
redaguje teksty własne;
aktywnie słucha wykładu i określa jego tematykę.
Ocena dostateczna (3)
Uczeń:
ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego
interpretację;
wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;
selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie;
przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu
kultury materialnej) określonej epoce literackiej;
odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy
porównawczej;
wykorzystuje znalezione informacje;
przeprowadza analizę źródeł informacji;
posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
dostrzega różne typy błędów językowych;
przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
redaguje teksty własne i cudze;
aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić;
odróżnia fakty od opinii.
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Ocena dobra (4)
Uczeń:
ma podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w typowych
sytuacjach;
dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go;
sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe;
hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie;
rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania
wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;
samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;
znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;
przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, rozpoznaje i poprawia różne typy
błędów językowych;
określa podstawowe funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w
tym perswazyjną);
samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;
odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.
Ocena bardzo dobra (5)
Uczeń:
ma pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, posługuje się nimi w różnych
sytuacjach problemowych;
szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;
sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;
hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;
sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania
wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;
samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;
odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;
zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;
samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;
przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności
wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną,
poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy;
odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;
aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ocena celująca (6)
Uczeń:
ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w różnych trudnych
sytuacjach problemowych;
szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej;
czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;
sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo-skutkowe i wyciąga wnioski;
hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;
bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania
wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym, filozoficznym i artystycznym;
zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;
samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;
zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach
problemowych;
odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je interpretuje;
przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności
wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną,
poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane formy
wypowiedzi;
sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich uzasadnienie;
odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;
samodzielnie rozwija swoje zainteresowania;
potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;
aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji i na zajęciach pozaszkolnych.

