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1. SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI UCZNIÓW

Stopień opanowania wiedzy przez ucznia będzie sprawdzany za pomocą:

- prac klasowych oraz sprawdzianów;

- testów ze znajomości lektur;

- recytacji;

- kartkówek – (z ostatniej bądź z 3 ostatnich lekcji);

- redagowania prac pisemnych (wypracowania, rozprawki itp. zarówno w
szkole, jak i w domu);

- dyktand

- wypowiedzi ustnej;

- aktywności słuchacza na zajęciach;

- prac dodatkowych (referaty, praca w grupie, projekty);

- udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, olimpiadach;

- prezentacji;

- pracy domowej.



1) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i oraz notatki z
lekcji.

2) Na zajęciach z języka polskiego uczeń powinien mieć wskazany
przez nauczyciela podręcznik.

3) Prace klasowe, sprawdziany, testy są obowiązkowe i poprzedzone
zapowiedzią (również odnotowane wpisem w dzienniku).

4) Jeżeli uczeń nie uczestniczył w pracy klasowej, sprawdzianie lub
teście, zobowiązany jest po kontakcie z nauczycielem uczynić to w
przeciągu maksymalnie 1 tygodnia od powrotu do szkoły. Każdy
sprawdzian, test, pracę klasową można poprawić tylko jeden raz.

5) Jeżeli uczeń nie przybył do szkoły w dniu pisania sprawdzianu, pracy
klasowej bądź testu, zobowiązany jest pisać pracę od razu po
przybyciu następnego dnia do szkoły. Tylko w przypadku, gdy uczeń
jest nieobecny przez dłuższy czas (z powodu choroby bądź innych
przyczyn losowych), nauczyciel wyznacza inny termin pisania.

6) Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy kontrolnej nie później niż w
ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny negatywnej (uczeń zgłasza się
do nauczyciela, a termin pisania poprawy wyznacza nauczyciel). W
dzienniku zapisane zostają obie oceny. Oceny niedostateczne z kartkówek
nie podlegają poprawie.

7) W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podjąć decyzję o
przesunięciu terminu pisania ucznia z pracy kontrolnej – pracy klasowej i
sprawdzianu (np. po długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w szkole).

8) Pisemne prace po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela w
szkole przez okres jednego roku. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu
do tych prac w terminie uzgodnionym przez ucznia ( lub jego rodziców ) z
nauczycielem.

9) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac pisemnych w
ciągu 2 tygodni ( nie wliczając świąt, dni wolnych od pracy). W
przypadkach nadzwyczajnych (choroba, nieobecność nauczyciela w pracy
z innych przyczyn), nauczyciel, po wcześniejszym uprzedzeniu o sytuacji,
oddaje prace w innym terminie.

10) Znajomość lektur może być sprawdzana testem przed ich omawianiem.

11) Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie będą
zapowiadane. Ocen z kartkówek nie można poprawiać.

12) Każde nieprzygotowanie uczeń powinien zgłaszać nauczycielowi przed
lekcją.



13) Uczeń może wykorzystać nieprzygotowanie dwa razy w ciągu
semestru bez żadnych konsekwencji. Nie dotyczy to zapowiedzianych
wcześniej prac pisemnych: prac kontrolnych, klasowych, sprawdzianów lub
testów.

14) Aktywność na lekcji oceniania jest przez nauczyciela: ( trzy plusy=5)
oraz ( trzy minusy=1).

15) Na ocenę końcową wpływ mają wyniki prac kontrolnych, klasowych,
sprawdzianów, testów, prac pisemnych, kartkówek, aktywność na
zajęciach, prace dodatkowe, udział i osiągnięcia w konkursach oraz
stosunek ucznia do przedmiotu ( wkład pracy własnej).

16) Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

2. Ocenianie:

Ocena celująca – 6 – 97% - 100%

Ocena bardzo dobra – 5 – 96% - 85%

Ocena dobra – 4 – 84% - 70%

Ocena dostateczna – 3 – 69% - 51%

Ocena dopuszczająca – 2 – 50% - 31%

Ocena niedostateczna – 1 - 30% i poniżej


