Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego kl.Ia,IIa,IIb LO.
Uczeń w trakcie semestru otrzymuje:
-1-2 oceny z odpowiedzi ustnej ;
-1 ocenę za wygłoszenie tekstu z pamięci;
-oceniana jest znajomość każdej lektury obowiązkowej przewidzianej programem nauczania na dany
semestr(sprawdzian ze znajomości lektury);
-1-2 kartkówki z bieżącego materiału;
-ocena ze sprawdzianu po każdym zakończonym dziale (epoce literackiej);
-1 zadanie klasowe w semestrze (wypracowanie klasowe);
-2-3 oceny za zadania domowe (dłuższe formy wypowiedzi-wypracowania domowe);
-uczeń otrzymuje plus za każde krótsze wykonane zadanie domowe.Za trzy plusy nauczyciel wystawia
ocenę bardzo dobrą.
-za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plus-trzy plusy to ocena bardzo dobra;
-brak pracy na lekcji, brak podręcznika lub ksero ze skopiowaną lekcją (uczeń musi mieć możliwość
pracy z tekstem literackim zamieszczonym w podręczniku) uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy
przekładają się na ocenę niedostateczną;
-uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania powodu;
-w razie dłuższej nieobecności w szkole uczeń ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości;
-uczeń może poprawić ocenę po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem;
Szczegółowy Przedmiotowy system oceniania jest dostępny u nauczyciela przedmiotu.
Aneks do kryteriów oceniania z języka polskiego – nauczanie zdalne kl.Ia,IIa,IIb LO.
Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela (E-dziennik).
1. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.
2. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje
samodzielnie.
3. Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy wykonać
online na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.
4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego ( zakładka

zadania domowe) .
5. Prace do sprawdzenia odsyłamy na adres e-mail podany przez nauczyciela przedmiotu.
6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że ją
otrzymał-zadanie, pracę itp.
7. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac, zadań, treści.
8. Prace nadsyłane przez uczniów są oceniane plusami lub minusami (tylko za brak pracy).
Liczba plusów na ocenę bardzo dobrą:
- język polski ………3………
Liczba minusów na ocenę niedostateczną:
- język polski …………3……..
W przypadku sprawdzianów lub obszerniejszych zadań stawiana jest ocena . Sprawdziany, testy w
formieon-line zawierają powyżej 10 pytań. Kartkówki z kolei do 10 pytań.
9. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek nauczyciel może
zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej umożliwiającej
przeprowadzenie testów.
10. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
11. Kartkówki tak jak to jest zapisane w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania nie podlegają
poprawie.
12. Uczeń, który przysłał pracę po terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego przedmiotu nie
otrzymuje „+”, a ma usunięty „-„.
13. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia,
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia
14. Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania
zawartych w Statucie Szkoły.
15. Problemy wynikające z zadawanych prac będą rozwiązywanie indywidualnie z nauczycielami –online
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