
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Przedmiotowy System Oceniania 
z języka polskiego

I. Informacje wstępne

1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie 
nauczyciele języka polskiego stosują jednolity system oceniania wynikający z WSO           
i PSO. PSO stanowi uszczegółowienie zapisów WSO, będącego częścią Statutu 
Szkoły.

2. Celem PSO jest rzetelne poinformowanie ucznia i rodziców o wymaganiach 
wynikających z programu nauczania i stworzenia sytuacji, w której ocena ma wartość 
kształtującą, niesie za sobą informację na temat poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, 
określa jego mocne i słabe strony, motywuje ucznia do pracy, umożliwia nauczycielowi 
indywidualizowanie pracy z uczniem, aby mógł osiągnąć sukces.

3. PSO zostało opracowane w oparciu o:
a. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r., zmieniające rozporządzenie                   

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów               
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

b. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2015r., poz. 357).

c. Nową podstawę programową z języka polskiego z 07 maja 2012 r.

II. Wymagania edukacyjne

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny zgodne są ze Statutem Szkoły.

III. Obszary aktywności

1. Na lekcji oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
a. rozumienie pojęć, znajomość faktów historycznoliterackich,
b. rozwiązywanie ćwiczeń z wykorzystaniem poznanych metod,
c. posługiwanie się symboliką i językiem odpowiednim do danego etapu kształcenia,
d. analizowanie i interpretacja tekstu,
e. stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów,
f. prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach,
g. aktywność na lekcji, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.
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IV. Ocenianie

1. Oceniane formy aktywności i przypisywane im wagi wynikają z postanowień Statutu 
Szkoły:

a. praca klasowa (wypowiedzi pisemne typu maturalnego, wypracowanie, test 
sprawdzający umiejętność czytania i rozumienia), próbny egzamin  maturalny  - waga 
4,

b. wypowiedź ustna typu maturalnego, sprawdzian wiadomości – waga 3,
c. odpowiedź ustna, kartkówka, prace o charakterze praktycznym – waga 2,
d. praca domowa, aktywność, praca na lekcji – waga 1,
e. oceny za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych reguluje zapis                    

w  Statucie Szkoły.
2. Nauczyciel może stosować ,,+” i ,,-‘’ przy górnym i dolnym progu punktowym 

właściwym dla poszczególnych ocen.

V. Liczba i rodzaj obowiązkowych form oceniania

1. Minimalna liczba ocen w semestrze określona jest w Statucie Szkoły.
2. Ustala się minimalną liczbę i rodzaj obowiązkowych form oceniania w ciągu roku 

szkolnego:
a. wypracowanie - minimum dwa,
b. testy sprawdzające umiejętność czytania i rozumienia - minimum dwa,
c. sprawdzian wiadomości - minimum dwa,
d. wypowiedź o charakterze egzaminu maturalnego (dotyczy klas drugich i trzecich) - 

minimum jedna.
3. W przypadku przeniesienia na prośbę uczniów sprawdzianu lub dłuższej pracy 

pisemnej, nie obowiązują zapisy dotyczące tygodniowego limitu sprawdzianów.

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 
klasyfikacyjnej

1. Propozycja śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej jest zgodna ze średnią ważoną 
ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru (roku szkolnego).

2. W wyjątkowych przypadkach uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 
klasyfikacyjną, jeżeli do jej uzyskania brakuje jednej dziesiątej części danej oceny. Nie 
dotyczy to oceny dopuszczającej.
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3. Warunki i tryb uzyskania oceny ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne.
4. Nauczyciel rozpatruje sprawę każdego ucznia indywidualnie, biorąc pod uwagę 

frekwencję i szczególną aktywność na zajęciach, zaliczenie obowiązkowych form 
sprawdzania wiedzy oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

VII. Tryb zgłaszania nieprzygotowania do lekcji

1. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji lub w trakcie 
sprawdzania listy obecności.

2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z zapowiedzianych form sprawdzających 
pisemnych i ustnych.

3. Liczba nieprzygotowań jaka przysługuje uczniowi jest określona w Statucie Szkoły.

VIII. Ocena aktywności na lekcji

1. Aktywność na lekcji może być nagrodzona oceną cząstkową lub znakiem plus. 
Uzyskanie pięciu plusów skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej. 

2. O formie wyboru oceniania aktywności decyduje nauczyciel przedmiotu, informując            
o tym uczniów na początku roku szkolnego.
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