
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I TECHNIKUM 

obowiązujące w czasie zdalnego nauczania 
 
 
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
 
A. wypowiedzi pisemne 
 
- wypowiedź argumentacyjna (rozprawka) – z określonym problemem  i bez określonego 
problemu (poziom rozszerzony), 
- analiza i interpretacja tekstów kultury, 
- interpretacja porównawcza (poziom rozszerzony), 
- streszczenie, 
- notatka 
 
B. język i styl wypowiedzi, kompozycja, poprawność rzeczowa oraz zapisu 
 
2. Wymagania edukacyjne – zgodne z podstawą programową z języka polskiego i 
programem nauczania. 
 
3. Narzędzia pomiaru: 
 
- wypracowanie domowe, 
- notatka, 
- streszczenie, 
- zadanie domowe 
 
Skala wartości ocen: 
 
- wypracowanie domowe – 7, 
- notatka, streszczenie, zadanie domowe – 5 
 
Uczeń ma obowiązek planowo wywiązywać się z poleceń nauczyciela. Prace należy 
przepisać na komputerze z dbałością o formę zapisu. Nie należy przesyłać tzw. screenów. 
 
Krótkie formy wypowiedzi mogą być sprawdzane przez nauczyciela wybiórczo,            
nauczyciel może zaliczyć zadanie (stawiając +) lub go nie zaliczyć (stawiając -).  
Plusy i minusy sumowane są osobno. 
Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
Uczeń może raz nie przesłać zadania (-), za drugim razem jednak otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 
 
4. Warunki poprawiania ocen: 
 
Uczeń ma prawo  poprawić oceny niedostateczne z wypracowania domowego w ciągu 
dwóch tygodni od otrzymania oceny.  
Nie podlegają poprawie krótkie formy wypowiedzi: zadanie domowe, notatka, 
streszczenie. 
 
Poprawa niedostatecznej oceny semestralnej: 
 
  Każdy uczeń jest zobowiązany  skontaktować się z nauczycielem odnośnie formy i 
terminu poprawy.  



 
 
5. Formy kontaktu z uczniami: 
 
- e – dziennik Librus, 
- e -mail, 
- Messenger, 
-WhatsApp 
-platformy edukacyjne 
 
6.Prace uczniów zostaną usunięte po wpisaniu ocen do dziennika elektronicznego bądż 
zaliczeniu zadania. 
 
 
 
 

 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZASADNICZEJ 

SZKOLE ZAWODOWEJ I BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA 
OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA 

 
 
 
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 
 
- odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji, 
- interpretacja tekstów kultury, 
- tworzenie wypowiedzi pisemnych, 
- poprawność języka, stylu wypowiedzi, kompozycji, poprawność rzeczowa oraz zapisu 
 
2. Wymagania edukacyjne – zgodne z podstawą programową z języka polskiego i 
programem nauczania. 
 
3. Narzędzia pomiaru: 
 
- wypracowanie domowe, 
- zadanie domowe, 
- notatka, 
- streszczenie 
 
 
Skala wartości ocen: 
 
- wypracowanie domowe – 7, 
- zadanie domowe, notatka, streszczenie – 5, 
Uczeń ma obowiązek planowo wywiązywać się z poleceń nauczyciela. Prace należy 
przepisać na komputerze z dbałością o formę zapisu. Nie należy przesyłać tzw. screenów. 
 
Krótkie formy wypowiedzi mogą być sprawdzane przez nauczyciela wybiórczo,            
nauczyciel może zaliczyć zadanie (stawiając +) lub go nie zaliczyć (stawiając -).  
Plusy i minusy sumowane są osobno. 
Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
Uczeń może raz nie przesłać zadania (-), za drugim razem jednak otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 



 
 
4. Warunki poprawiania ocen: 
 
Uczeń ma prawo  poprawić oceny niedostateczne z wypracowania domowego w ciągu 
dwóch tygodni od otrzymania oceny.  
Nie podlegają poprawie krótkie formy wypowiedzi: zadanie domowe, notatka, 
streszczenie. 
  
Poprawa niedostatecznej oceny semestralnej: 
 
   Każdy uczeń jest zobowiązany skontaktować się z nauczycielem odnośnie formy i 
terminu poprawy. 
 
 
 
5. Formy kontaktu z uczniami: 
 
- e- dziennik Librus, 
- e – mail, 
- Messenger, 
-WhatsApp 
-platformy edukacyjne 
 
6. Prace uczniów zostaną usunięte po wpisaniu ocen do dziennika elektronicznego bądż 
zaliczeniu zadania. 
 

 
 
 


