
Aneks do PSO 

Zasady poprawiania ocen z języka polskiego 

Poprawie nie podlega: 

-ocena ze znajomości lektury i innego tekstu kultury zadanych do przeczytania przynajmniej z dnia na 

dzień; 

-ocena niedostateczna z jakiegokolwiek zapowiedzianego sprawdzianu/kartkówki, jeśli uczeń oddał 

pustą kartkę/test; 

-ocena z dyktanda; 

-ocena z wypracowania klasowego; 

-ocena z zadania domowego , na wykonanie którego uczeń miał czas minimum dwa dni; 

-ocena z zadania domowego odpisanego z Internetu; 

-ocena z pracy pisemnej wykonywanej podczas lekcji (ćwiczenia wprowadzające nową formę 

wypowiedzi),gdy uczeń ma do dyspozycji wzór w podręczniku i informacje w zeszycie oraz 

przekazywane na bieżąco wskazówki nauczyciela; 

-ocena za odpowiedź ustną z literatury z zagadnień omawianych wcześniej na lekcjach podczas 

realizowania określonego tematu; 

-ocena z inscenizacji tekstu literackiego; 

-ocena z odpowiedzi ustnej /tematu zadanego do przygotowania z wyprzedzeniem; 

-Poprawie nie podlegają oceny dobre i bardzo dobre oraz oceny niedostateczne, gdy uczeń nie podjął 

próby zmierzenia się z problemem, lecz wywołany do odpowiedzi od razu stwierdza :”Nie wiem/nie 

umiem”. 

-Poprawie nie podlegają oceny śródroczne. 

 

 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z : 

-recytacji; 

-sprawdzianu /kartkówki z nauki o języku ,pod warunkiem, że wcześniej  z testu/kartkówki uzyskał 

minimum 25% punktów; 

-braku zadania domowego /innej pracy domowej lub notatki; 

-interpretacji nieznanego mu wcześniej tekstu kultury ; 

-z nauki o języku z wiadomości z poprzednich lat nauki; 

 

 



 

Oceny dopuszczające i dostateczne można poprawić z: 

-interpretacji nieznanego  wcześniej tekstu kultury ; 

-sprawdzianu /kartkówki z nauki o języku; 

 

Uczeń może starać się o ocenę wyższą na koniec roku szkolnego, jeśli : 

-opanował wymagania uwzględnione w PSO na oceny niższe oraz zna materiał obowiązkowy z 

poprzednich lat; 

-przygotowuje się na bieżąco do zajęć, przynosi wymagane /zadane materiały; 

-ocena śródroczna była taka sama, jak proponowana na koniec roku; 

-proponowana ocena końcowa jest niższa niż śródroczna; 

-uczeń ma min. trzy oceny za aktywność na lekcjach; 

-ma usprawiedliwione nieobecności na lekcjach ; 

-nie unika sprawdzianów, kartkówek i nadrabia zaległości zgodnie z wymaganiami nauczyciela; 

-oddaje w terminie wszelkie zadane prace domowe; 

-sprawdziany z tekstów obowiązkowych pisze na 3-5; 

- na bieżąco uzupełnia braki, zaległości, poprawia ewentualne słabsze oceny; 

-prowadzi zeszyt przedmiotowy na bieżąco; 

-oddaje zadane testy ćwiczeniowe/przygotowujące do egzaminu lub innej pracy klasowej; 

-uczestniczy regularnie w zajęciach dodatkowych /wyrównawczych ,jeśli rodzice wyrazili taką 

potrzebę lub nauczyciel wskazał uczniowi konieczność uczestniczenia w takich zajęciach w 

określonym terminie. 

 

 


