
Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

z języka polskiego 

  

 OCENY 

Uczeń otrzymuje oceny za zadania domowe, odpowiedzi na lekcji, wypracowania, 

sprawdziany, kartkówki, dyktanda, recytację tekstu, systematyczne prowadzenie zeszytu, 

pracę na lekcji, udział w konkursach przedmiotowych. 

 

 SPRAWDZIANY, KARTKÓWKI, DYKTANDA, ODPOWIEDZI USTNE 

 

a) Sprawdziany są przeprowadzane po każdym dziale i zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

b) Z każdej lektury obowiązkowej uczniowie piszą zapowiedziany test sprawdzający 

znajomość tekstu oraz wypracowanie (zadanie klasowe). 

c) Kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiedziane. 

d) Odpowiedź ustna obejmuje zakres 3 ostatnich tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez 

nauczyciela zakresu materiału. 

 Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie, zobowiązany jest go napisać w terminie 2 

tygodni od daty powrotu do szkoły po nieobecności. 

 W przypadku długiej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, 

spowodowanej sytuacją losową, uczeń ma prawo do nadrobienia zaległości  

i sprawdzenia umiejętności na warunkach uzgodnionych z nauczycielem. 

 Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, 

że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Stwierdzenie faktu 

odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny 

niedostatecznej. 

 Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z języka polskiego, jest 

zobowiązany do nadrobienia zaległości i poprawy ocen w formie pisemnej lub ustnej  

i w uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

 

 

 ZADANIA DOMOWE 

 

a) Każdy uczeń ma obowiązek bieżącego wykonywania zadań domowych. 

b) Brak zadania należy niezwłocznie uzupełnić. 



 UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI 

 

 Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości (notatki w zeszycie, ćwiczenia) powstałe 

podczas nieobecności. Jeżeli jest to nieobecność spowodowana chorobą – ma na 

uzupełnienie 2  tygodnie. 

 Jeżeli natomiast uczeń był nieobecny w szkole jeden dzień, kilka godzin (zawody 

sportowe, konkursy, wizyta u lekarza, sprawy rodzinne), to notatka musi być 

uzupełniona do następnych zajęć z języka polskiego. Uczeń musi również uzupełnić 

zadane w dniu nieobecności zadanie domowe. 

 

 OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

a) Oceny śródroczna i roczna nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

b) Przy wystawianiu oceny śródrocznej bądź rocznej brane są pod uwagę nie tylko oceny 

bieżące, ale także zaangażowanie na lekcjach, systematyczność pracy.  

 Otrzymanie wyższej niż przewidywana oceny rocznej z języka polskiego może 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Statucie Szkoły.  

 Uczniowie posiadający opinie o dysfunkcjach (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 

oceniani są zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. 

 

 

 

 


