
        Jelenia Góra 30. 08. 2021 r.  

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych 

W JELENIEJ GÓRZE 

 

Przedmiotowe zasady oceniania 

z języka polskiego, etyki i filozofii 

DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA  

 

1. Uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze oraz  raz brak zadania pi-

semnego 

UWAGA: nie dotyczy terminowego przeczytania lektury, zapowiedzianych prac kla-

sowych i sprawdzianów 

2. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy – przygotowania do pracy na zajęciach (po-

siadania na lekcji zeszytu, podręcznika i/lub egzemplarza omawianej lektury), terminowe-

go czytania lektur, odrabiania zadań domowych, przygotowywania się do prac klasowych 

i sprawdzianów. 

3. Na ocenę wpływ mają: aktywność (także kulturowa), udział w konkursach, wykonywanie 

zadań dodatkowych. 

4. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o sprawdzianie i pracy klasowej z tygo-

dniowym wyprzedzeniem. 

5. Uczeń ma obowiązek napisać wszystkie prace klasowe i sprawdziany. W przypadku nie-

zgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie (także dodatkowym ustalonym np. ze 

względu na uzasadnioną nieobecność ucznia w pierwszym terminie) otrzymuje on ocenę 

niedostateczną. 

6. Uczniowi przysługuje prawo do poprawy dwóch ocen niedostatecznych z pracy klasowej 

i/lub sprawdzianu w semestrze, ocenę negatywną z pracy klasowej i/lub sprawdzianu 

uczeń zalicza w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie 

od momentu oddania pracy.  

7. W szczególnym, uzasadnionym przez ucznia wypadku i na jego prośbę, nauczyciel może 

umożliwić dodatkową poprawę. 

8. Uczeń ma obowiązek zaliczyć prace klasowe, kartkówki, sprawdziany oraz odpowiedzi 

ustne z wszystkich lektur obowiązkowych na ocenę co najmniej dopuszczającą.  

9. Oceny śródroczna i roczna nie są średnią ocen cząstkowych. 

10. Przy wystawianiu oceny końcowej brana jest pod uwagę ocena śródroczna oraz frekwen-

cja na zajęciach. 

11. Uczeń ma obowiązek wywiązać się w terminie ze zleconych zadań dodatkowych (refera-

ty, konkursy, prezentacje). Prezentacje multimedialne mają być przesłane w formie elek-

tronicznej do nauczyciela nie później niż  do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym lekcję z 

prezentacją. Podlega to ocenie. 

12. Jeżeli uczeń opuścił 30% zajęć w semestrze, ma obowiązek napisać sprawdzian frekwen-

cyjny. 

13.  Prace niesamodzielnie napisane, np. z internetu, będą oceniane negatywnie, dotyczy to 

również zadań domowych. 

14. Dotyczy tylko uczniów klas maturalnych: udział w Maturze Próbnej jest dla uczniów klas 

czwartych obowiązkowy.  

15. Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym – ocenianie prac dodatkowych, udziałów w 

konkursach. 

16. W pracy z uczniem z trudnościami stosowana jest indywidualizacja pracy i oceniania. 

polegająca m.in na obniżeniu kryteriów wymagań i dostosowaniu ich do możliwości 



ucznia, decyzja o obniżeniu kryteriów może zostać podjęta na wniosek rodzi-

ców/opiekunów ucznia lub wniosek nauczyciela, ale po uzgodnieniach z rodzica-

mi/opiekunami prawnymi dziecka, co zostaje potwierdzone na karcie ucznia, równocze-

śnie jest to zobowiązanie rodziców/opiekunów do wspomagania dziecka w pracy domo-

wej (dopilnowanie odrabiania zadań domowych, czasu poświęconego na naukę języka 

polskiego i czytanie obowiązkowych lektur szkolnych). Rodzice/opiekunowie zostaną też 

powiadomieni o ewentualnych możliwych konsekwencjach wynikających z obniżenia 

kryteriów, które mogą rzutować na wyniki egzaminów zewnętrznych z języka polskiego. 

17. Uczeń z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podlega ocenianiu 

dostosowanemu do wymogów poradni. 

18.  Uczeń może podwyższyć proponowaną przez nauczyciela ocenę semestralną lub końco-

woroczną, jeżeli spełni następujące warunki: ma co najmniej 80% obecności na zajęciach, 

przystępował systematycznie do prac klasowych, wywiązywał się w terminie z podjętych 

przez siebie zobowiązań (np. referaty, prezentacje), napisze w szkole wypracowanie i za-

liczy ustnie materiał obowiązujący w danym semestrze na ocenę wyższą niż proponowa-

na. 

19. Ocenianie odpowiedzi ustnej, prac domowych i prac pisemnych 
Przy ocenie odpowiedzi ustnej należy - podobnie jak przy pisemnej pracy domowej - brać pod 

uwagę zarówno poziom merytoryczny, jak i strukturalny oraz językowy. 

Ocenę niedostateczną wystawiamy jednak wyłącznie z przyczyn merytorycznych, to jest w wy-

padku, kiedy od ucznia nie można w ogóle uzyskać żadnej odpowiedzi, odpowiedź wykazuje ra-

żącą niezgodność treści programowych lub całkowicie rozmija się (mimo prób naprowadzenia 

przez nauczyciela ) z zadanym tematem.  

Chaotyczność, niespójność odpowiedzi, drobne błędy gramatyczne, ubóstwo słownictwa - przy 

zachowaniu komunikatywności języka - w wypadku odpowiedzi spłyconej, z drugorzędnymi 

usterkami rzeczowymi, to ocena dopuszczająca 

Przy ocenie dostatecznej oczekujemy odpowiedzi prawidłowej, lecz niepogłębionej i poprawnej 

językowo. 

Na ocenę dobrą wymagana jest odpowiedź merytorycznie właściwa, choć pozbawiona indywidu-

alności ( ''bezbłędnie odtwórcza"), spójna i poprawna językowo mimo dopuszczalnych drobnych 

usterek w formułowaniu wypowiedzi. 

Odpowiedź bardzo dobra ma głównie przewagę formalną nad odpowiedzią dobrą (w obu oczeki-

wana jest merytoryczna bezbłędność i dogłębne zrozumienie materiału bez prób samodzielnego 

formułowania sądów krytycznych). Uczeń winien wykazać się umiejętnością porządkowania wy-

powiedzi, eksponowania myśli głównej, trafnością argumentacji i wysoką sprawnością językową. 

Podstawą oceny celującej jest bardzo dobra znajomość treści programowych oraz samodzielność 

myśli, dojrzałość argumentacji, krytycyzm sądów. Przedstawione wnioskowanie musi być logicz-

nie spójne, a styl wypowiedzi swobodny i adekwatny do treści.  

20. Ocenianie pracy pisemnej. 

Wszystkie kryteria przedstawione przy ocenie odpowiedzi ustnej mają zastosowanie 

przy ocenie pisemnych prac klasowych oraz zadań domowych, w tym również refera-

tów.  

21. Procentowy przelicznik punktów na oceny z prac klasowych, testów i sprawdzianów (czy-

tania ze zrozumieniem oceniane wg kryteriów uzależnionych od nauczyciela, klasy i stop-

nia trudności zadań): 

0% - 30% - ndst (1)  

31% - 48% - dop (2)  

49% - 75% - dst (3)  

76% - 89% - db (4)  

90% - 99% - bdb (5)    

100% - cel (6) 

 



Aneks 
do Przedmiotowych Zasad Oceniania  (PZO) 

 z  języka polskiego, historii, WOS-u, wiedzy o kulturze, filozofii, religii i etyki 
w roku szkolnym 2021/2022 
(na czas zdalnego nauczania) 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek syste-

mu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 

szkole wprowadzono zmiany do statutu – Rozdział IV Organizacja Szkoły, § 21, pkt. 7. 

Aneks PZO dotyczy form zajęć i oceniania postępów uczniów. 

 

Przedmiotowe zasady oceniania są 

DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA  

 

Wobec uczniów stosowane są te same zasady, jakie były w PZO od początku roku szkolnego, 

jednak bierze się pod uwagę możliwości komunikacyjne (dostęp do sprzętu i Internetu), 

przypadki jednostkowe są rozpatrywane indywidualnie.  

 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywać zadania on-line (w miarę możliwości) i odsyłać do 

nauczyciela – jako plik tekstowy lub zdjęcie na meila służbowego nauczyciela. 

2. Nauczyciel bierze pod uwagę terminowość wywiązania się z zadania on-line i samo-

dzielność wykonanej pracy. 

3. Uczeń ma prawo pozyskać od nauczyciela dodatkowe informacje potrzebne do wyko-

nania zadania kontaktując się przez dziennik elektroniczny. 

4. Uczeń uzyskuje informację o ocenie za wykonaną pracę, może również otrzymać 

krótki opis uzasadniający ocenę. 

5. Nauczyciel w trakcie zajęć na platformie Zoom może odnieść się do zadań sprawiają-

cych uczniom problemy w celu ich wyjaśnienia. 

6. Nie wszystkie prace ucznia zostaną ocenione, ale uczeń może otrzymać „+” za wyko-

nanie zadania (jak w podstawowym PZO – pięć „+” – ocena bardzo dobra). 

7. Uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał – sposób organizacji sprawdzianu zależy od 

nauczyciela, tzn. może to być quiz na stronie Quizizz lub wysłane na e-meil klasowy 

polecenie/ temat wypracowania, obowiązkiem ucznia jest przystąpienie o wskazanej 

godzinie do sprawdzianu w określonym czasie i odesłanie rozwiązania do nauczyciela 

w wyznaczonym przez niego terminie. W przypadku problemów z Internetem, obo-

wiązkiem ucznia jest jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie nauczyciela. 

8. Uczeń może zaliczyć materiał w formie ustnej łącząc się przez platformę Zoom z na-

uczycielem wyznaczającym porę zaliczenia. W szczególnych przypadkach dopuszcza 

się odpowiedzi przez telefon. 

9. Podstawą wystawienia oceny jest aktywne uczestniczenie w zajęciach i przygotowy-

wanie dodatkowych prac.  

Aneks dotyczący zapisu nieobecności ucznia na pracy klasowej/sprawdzianie/ innej 

formie ocenianej 



Uczniowi nieobecnemu na sprawdzianie/pracy klasowej lub innej formie ocenianej przez na-

uczyciela wpisuje się w rubrykę oceny nb, po nadrobieniu przez ucznia zaległości w miejsce 

nb wpisuje się uzyskaną przez niego ocenę. 

 

 

 

 


