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1. Założenia ogólne dotyczące oceniania
Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce, w przypadku przedmiotu język polski, odzwierciedla
przede wszystkim stan opanowania przez niego wiedzy i umiejętności, oraz stopień wykorzystywania
zdobytych informacji, stosowanych funkcjonalnie. Uczeń dzięki praktyce szkolnej – umie świadomie
wypowiadać się pisemnie i ustnie, samodzielnie organizując sposób, formę i strategię swojej aktywności.
Dlatego ocenie podlegają właśnie te działania i wkład pracy, sumienność oraz rzetelność przy
wykonywaniu różnego rodzaju zadań, w tym czytanie obowiązkowych lektur i wykonywanie zadań
domowych, zlecanych przez nauczyciela. Doceniana jest też inicjatywa podczas zajęć – kreatywność,
korzystanie z własnych źródeł merytorycznych, aktywność na lekcji.
W obu programach zaproponowano głównie ocenianie kształtujące, które ma tę zaletę, że
wskazuje mocne i słabe strony uczniów. Ułatwia to korygowanie błędów i niwelowanie niedociągnięć
podopiecznych w uczeniu się ojczystego języka w ciągu całego cyklu nauczania. Ważne jest bowiem nie
tylko zdanie egzaminu maturalnego, lecz także sprawne posługiwanie się językiem jako podstawowym
narzędziem komunikacji w różnych sytuacjach życiowych.
Ocena realizuje trzy podstawowe funkcje: klasyfikacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.
Nauczyciel ocenia nie osobę czy cechy charakteru ucznia, lecz stopień opanowania materiału
nauczania oraz jakość wykonania zadania. By zindywidualizować ocenianie, może wprowadzić
dodatkowo informacje opisowe, punktowe lub procentowe.
Ocenianiu może podlegać indywidualna lub grupowa realizacja projektu edukacyjnego, przy tej
ostatniej – ze sporządzonego na początku pracy kontraktu pomiędzy uczestnikami wynikać będzie zakres
pracy konkretnego ucznia i on właśnie zostanie oceniony.
Osiągnięcia uczniów wykraczające poza poziom podstawowy ocenia się indywidualnie, w
zależności od profilu klasy, możliwości i zainteresowań danej osoby, przede wszystkim zaś biorąc pod
uwagę jej zaangażowanie, rozwój i postępy.
Nauczyciel – w razie wątpliwości – przedstawia dodatkowe wyjaśnienia.
Uczeń, z uwagi na wymagania stawiane przez współczesność, powinien być przygotowany
do dłuższych, swobodnych i twórczych wypowiedzi ustnych. W ich ocenie uwzględnia się:
• pomysłowe, oryginalne opracowanie tematu;
• umiejętność argumentacji przedstawianych przez siebie tez, wynikających z realizacji zadań lub
własnej interpretacji tekstu
• samodzielność opracowania zagadnienia;
• przejrzystość układu i świadomość funkcjonalności stosowanej kompozycji wypowiedzi;
• jasność i precyzję wyrażanych myśli;
• poprawność językową – gramatyczną, interpunkcyjną i ortograficzną
• bogactwo słownictwa;
• unikanie schematów i szablonów językowych;
• wystrzeganie się wyrazów i zwrotów modnych
• dostosowanie do wymogów czasowych pracy sprawdzającej pisemnej czy ustnej
• znajomość obowiązujących standardów ( długość pracy, wymaganą estetykę, wykorzystanie
norm stylistycznych i językowych oraz zasad etycznych )
• Szkolne zasady oceniania są wyznacznikiem dla zasad przedmiotowego systemu. Praca
uzyskuje ocenę pozytywną, jeśli osiągnie 50% przewidywanej punktacji a celującą, gdy
przekroczy 98% tej punktacji.

1

Oprócz oceniania wcześniej przygotowanych wypowiedzi można odnotowywać w postaci plusów i
minusów udział uczniów w dyskusji, ich aktywność na lekcji, sposób wykonania ćwiczeń domowych,
zaliczenia drobnych prac – np. wstępniaków - kartkówek ze znajomości lektur, które nie zasługują na
ocenę – jednak potwierdzają wiedzę ucznia. Za 5 plusów można otrzymać ocenę bardzo dobrą, za 5
minusy – niedostateczną. Plusy i minusy się bilansują. Sumowanie osiągnięć i przełożenie ich na
ocenę może nastąpić na prośbę ucznia przed zdobyciem maksimum – np. przed zebraniem z rodzicami.
Niewykorzystane do oceny plusy i minusy z półrocza przechodzą na dalszy etap roku szkolnego.
Nieprzygotowania – uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze bez podania przyczyn
nieprzygotowanie i zawiadamia nauczyciela o tym w formie pisemnej – przed rozpoczęciem lekcji, z
uwzględnieniem informacji, czego nie wykonał – na jednej liście klasowej z datą dniową. Jeśli dotyczy to
pracy pisemnej – zyskuje tym samym tydzień czasu na jej uzupełnienie. Jeśli po tym czasie nie pokaże
nauczycielowi uzupełnionego braku otrzyma ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie nie obejmuje
umówionych sprawdzianów ani wypracowań – wyznaczonych co najmniej tydzień wcześniej. W
przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole powyżej 1,5 tygodnia – zyskuje on dodatkowe
nieprzygotowanie – czas na uzupełnienie wiadomości i wymaganych wtedy prac – pod warunkiem, że na
liście nieprzygotowanych lub w rozmowie z nauczycielem zaproponuje konkretny termin gotowości do
odpowiedzi, nie późniejszy niż 4 dni po powrocie z choroby.
2. ZASADY ZALICZANIA OBOWIĄZKOWYCH SPRAWDZIANÓW I KLASÓWEK
Termin 1 – pisemny wspólny dla wszystkich. Osoby nieobecne muszą sprawdzian napisać. Przy
nieobecności usprawiedliwionej możliwe to jest w 2 terminie lub wtedy, kiedy wspólnie ( nauczyciel –
uczeń ) zostanie to uzgodnione. Taki uczeń zachowuje prawo do 3 terminów zaliczeń. Nieobecność
nieusprawiedliwiona do godziny 15 ( informacja od Rodzica napisana przez Librusa lub telefoniczna lub
za pośrednictwem Wychowawcy) – w dniu sprawdzianu – zaowocuje oceną utratą prawa do 3 terminów
zaliczania oraz egzekwowaniem materiału przy pierwszej nadarzającej się okazji, bez uprzedzenia.
Jeśli nieobecni nie ustalą z nauczycielem terminu zaliczenia opuszczonego sprawdzianu przez tydzień
od ich powrotu do szkoły, mogą spodziewać się ,że nauczyciel przygotuje dla nich sprawdzian bez
zapowiedzenia na kolejnych zajęciach.
Termin 2 – pisemny dla tych, którzy otrzymali ocenę niedostateczną w 1 terminie lub byli
nieobecni w tym dniu. Jeśli niepowodzenie odniosło 70% piszących – poprawa będzie miała miejsce na
lekcji, w innym przypadku uczniowie umawiają się samodzielnie – maksymalnie w ciągu 2 tygodni od
terminu oddania sprawdzianu – i robią to na dyżurze nauczyciela lub w innym ustalonym wspólnie (
nauczyciel – uczeń ) terminie ale nie na lekcjach programowych z innych przedmiotów ( chyba że w
wyjątkowych przypadkach nauczyciel prowadzący zostanie o tym powiadomiony i wyrazi zgodę).
Termin 3 – dla tego ucznia, któremu nie udało się zaliczyć pozytywnie materiału w terminie 2, ostatnia
próba to tylko ustna odpowiedź i też w terminie następnych 2 tygodni od ostatniego zaliczania.
Każdy uczeń sam decyduje o ilości podjętych prób zaliczeń sprawdzianów tak, by ostatecznie
został zachowany warunek, mówiący o konieczności zaliczenia przynajmniej połowy
sprawdzianów na ocenę co najmniej dopuszczającą. To ostateczny warunek zaliczenia
półrocznego i rocznego, bez względu na średnią ocen.
KARTKÓWKI Z TREŚCI LEKTURY obowiązkowe do zaliczenia przez ucznia, motywują do uważnego i
terminowego poznawania zaleconych pozycji, ich zrozumienia i orientacji w problematyce oraz sumują
informacje o bohaterach. Mogą pojawić się niezapowiedziane od daty rozpoczęcia omawiania lektury (
zapisanej wcześnie w kalendarzu ) aż do czasu jej podsumowania i być powtarzane dla tych uczniów,
którzy nie otrzymali z tej pracy oceny pozytywnej bądź plusa (różnicowanie gratyfikacji za ten rodzaj
sprawdzenia wiadomości – zależy od stopnia trudności pytań, ich szczegółowości oraz zakresu) na
kolejnej lekcji po oddaniu kartkówki. Niezaliczone w tym czasie – stają się dodatkowym zadaniem na
najbliższym sprawdzianie lub mogą być zaliczane na dyżurze nauczyciela ( to zależy od podjętej przez
ucznia inicjatywy – deklaracja osobista). Te lektury, które są obowiązkowe muszą być zaliczone, by uczeń
otrzymał na koniec ocenę co najmniej dostateczną.
3. Charakterystyka wymagań na poszczególne oceny zgodna ze skalą ocen obecną w szkolnych
ZO ( do porównania & 10)
Ocena niedostateczna (1) 0 – poniżej 50% Uczeń:
•
nie zaliczył połowy obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na ocenę co najmniej
dopuszczającą
•
nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla
jego oddziału;
•
nie uczestniczy czynnie w lekcji;
•
opuszcza prace klasowe;
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•

nie przygotowuje samodzielnie zadań domowych i w określonym czasie – w tym nie czyta i nie zna
lektur – nie tylko obowiązkowych obligatoryjnie ale i tych wybranych przez prowadzącego zajęcia.
•
nie przynosi tekstów koniecznych do pracy czy też nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
•
lekceważy podstawowe zasady ortografii, interpunkcji i gramatyki w swoich pracach
•
nie podejmuje prób uzupełnienia wiadomości ani dodatkowych starań ( rozszerzone ćwiczenia,
konsultacje z nauczyciele na dyżurze KN), nie stara się pracować nad własnymi popełnianymi
błędami wyodrębnionymi przez nauczyciela w poprawionych pracach.
Ocenę niedostateczną otrzymuje Uczeń, który poza niezaliczeniem ponad połowy sprawdzianów
( warunek 1) spełnił 3 spośród wymienionych powyżej kryteriów.

Ocena dopuszczająca (2) 50% - 59%
Uczeń ma fragmentaryczną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w Podstawie programowej dla
jego oddziału ale potrafi:
− przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych w Podstawie programowej (omawianych
zgodnie z programem dla danego oddziału) oraz wymienić ich dzieła
− przyporządkować autorowi tytuły co najmniej kilku dzieł i ich głównych bohaterów ( utwory
wskazane w Podstawie programowej oraz wybrane przez nauczyciela i omawiane na lekcji, a także
te, które pojawiły się w obowiązkowym dla programu podręczniku)
− określić tematykę utworów literackich analizowanych w danym roku szkolnym i wskazanych w
Podstawie programowej nawet przy pobieżnej znajomości treści, by wskazać główne wątki i
samodzielnie streścić utwór
− odróżnia od siebie tekst liryczny, epicki, dramatyczny, wskazując ich podstawowe cechy rodzajowe i
gatunkowe (co najmniej3)
− posługuje się prawidłowo pojęciami: podmiot liryczny, narrator, dialog, monolog .
− czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go dokładniej podczas omawiania tekstu na lekcji
z pomocą wskazówek nauczyciela , na sprawdzianie czy egzaminie trzymając się dokładnie poleceń w
obrębie podanego tematu.
− rozpoznaje podstawowe związki przyczynowo - skutkowe;
− sytuuje w czasie i przestrzeni tylko najważniejsze wydarzenia literackie; także te dotyczące genezy
utworu i biografii autora.
− rozpoznaje przybliżony czas powstania wskazanego tekstu kultury na podstawie informacji o
konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej, co zakłada znajomość najważniejszych
wyróżników epoki.
− odszukuje najważniejsze informacje w źródle pisanym; wykorzystuje z pomocą nauczyciela
znalezione informacje;
− posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej; używa
podstawowych terminów z programu języka polskiego obowiązujących w danym oddziale
− dostrzega niektóre typy błędów językowych;
− przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, korzystając ze wskazówek nauczyciela,
które są umieszczone w formule tematu – na pracach klasowych i egzaminacyjnych,
− redaguje teksty własne, ale przy sugestiach (czy korzystając ze wskazówek) nauczyciela, także
notatki z przebiegu lekcji w zeszycie w sposób świadczący o świadomości głównych zagadnień;
− aktywnie słucha wykładu i umie określić jego tematykę
− zaliczył połowę obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na ocenę co najmniej
dopuszczającą, w tym także sprawdzane lektury.

Ocena dostateczna (3) 60% - 74% Uczeń ma:
- niepełną wiedzę i podstawowe umiejętności określone w podstawie programowej dla jego oddziału;
- zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej dla jego oddziału; kojarzy
i potrafi odtwórczo przywołać inne przykłady literackie i kulturowe wykorzystywane na lekcji przez
nauczyciela
- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie przeprowadza chociaż fragmentaryczną jego
interpretację;
- wiąże elementarne fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe; odnosząc je do wiedzy o epoce i
informacji o autorze dzieła.
- selekcjonuje podstawowe wydarzenia literackie według podanego klucza
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- przyporządkowuje wcześniej poznany tekst kultury (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz
obrazu kultury materialnej) określonej epoce literackiej czy też nurtowi rozpoznając cechy
charakterystyczne
- odnajduje najważniejsze informacje zawarte w kilku źródłach pisanych, dokonuje ich wspólnej analizy
porównawczej i syntezy
- wykorzystuje znalezione informacje w sposób funkcjonalny;
- przeprowadza analizę źródeł informacji;
- posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
- dostrzega różne typy błędów językowych;
- przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej samodzielnie decydując się na dobór ich
formy;
- redaguje teksty własne i cudze;
- aktywnie słucha wykładu i potrafi go streścić także w formie pisemnej notatki;
- odróżnia fakty od opinii.
- zaliczył więcej niż połowę obowiązkowych sprawdzianów i klasówek na oceny dostateczne i
dopuszczające, w tym 70% sprawdzanych lektur
Ocena dobra (4) 75% - 90% Uczeń ma :
- podstawową wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej dla jego oddziału; posługuje
się nimi samodzielnie w typowych sytuacjach;
- dobrze zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej dla jego oddziału;
- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i interpretuje go; poddaje refleksji nie tylko wskazane
zagadnienia ale i samodzielnie przywołane jako przykład
- sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe;
- w terminie zalicza wszystkie obowiązujące sprawdziany i oddaje wymagane prace.
- hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie; potrafi tworzyć własne
założenia
- rozpoznaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas powstania
wskazanego tekstu kultury oraz określa jego powiązania z kontekstem historycznym;
- samodzielnie dokonuje analizy wskazanego tekstu kultury;
- znajduje i porównuje informacje zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach;
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
- sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
- rozróżnia pojęcia błędu językowego, normy językowej i zamierzonej innowacji, rozpoznaje i
poprawia różne typy błędów językowych;
- określa podstawowe funkcje tekstów ( informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną – w tym
perswazyjną);
- samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
- redaguje teksty własne i cudze czasami wspierając się pomocą nauczyciela lub wzorników;
- aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i stworzyć
spójną notatkę;
- odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie.
- zaliczył 70% obowiązkowych sprawdzianów i klasówek, większość na oceny co najmniej
dostateczne oraz wszystkie sprawdzane lektury.
Ocena bardzo dobra (5) powyżej 90% - poniżej 98 % Uczeń ma:
- pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej dla jego oddziału;
posługuje się nimi w różnych sytuacjach problemowych;
- szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej dla jego
oddziału;
- czyta ze zrozumieniem tekst literacki i samodzielnie go interpretuje poddając pogłębionej refleksji;
- sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe i wyciąga wnioski;
- świadomie decyduje o wyborze określonej funkcjonalnie kompozycji swojej wypowiedzi pisemnej i
ustnej
- hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;
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- sprawnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas
powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym,
filozoficznym i artystycznym;
- samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji określonego tekstu kultury;
- w terminie zalicza wszystkie obowiązujące sprawdziany i oddaje wymagane prace.
- odszukuje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je
interpretuje oraz gromadzi;
- zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury;
- samodzielnie ocenia wydarzenia kulturalne;
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
- sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
- rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności
wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
- określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną,
poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
- samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej;
- sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
- aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i własne
wrażenia
- odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami;
- aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę podczas lekcji, zgłasza osobiste refleksje i pomysły.
- zaliczył wszystkie obowiązkowe sprawdziany i klasówki, w tym większość na ocenę co najmniej
dobrą i spełnił warunki na niższe oceny

Ocena celująca (6) powyżej 98% Uczeń ma:
- wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową dla jego oddziału; posługuje się nimi
w różnych trudnych sytuacjach problemowych;
- szczegółowo zna treść i problematykę lektur wskazanych w podstawie programowej dla jego
oddziału;
- czyta ze zrozumieniem trudny tekst literacki i samodzielnie go interpretuje;
- sprawnie wiąże fakty w łańcuchy przyczynowo - skutkowe i wyciąga wnioski;
- hierarchizuje pod względem stopnia ważności wydarzenia literackie, uzasadnia swój wybór;
- bezbłędnie podaje (na podstawie konwencji, stylu, obyczaju oraz obrazu kultury materialnej) czas
powstania wskazanego tekstu kultury oraz jego powiązania z kontekstami: historycznym,
filozoficznym i artystycznym;
- zauważa rozmaite interpretacje tekstów kultury i je ocenia;
- samodzielnie dokonuje wnikliwej analizy i interpretacji wskazanego tekstu kultury;
- zna literaturę dotyczącą sztuki i wydarzeń kulturalnych, stosuje tę wiedzę w różnych sytuacjach
problemowych;
- odnajduje i porównuje dane zawarte w różnych (nie tylko pisanych) źródłach, samodzielnie je
interpretuje;
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
- sprawnie posługuje się różnymi odmianami polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej;
- rozróżnia pojęcia błędu językowego i zamierzonej innowacji językowej, poprawności i stosowności
wypowiedzi, rozpoznaje i poprawia różne typy błędów językowych;
- określa funkcje tekstów (informatywną, poetycką, ekspresywną, impresywną − w tym perswazyjną,
poznawczą, komunikacyjną i społeczną);
- samodzielnie przedstawia wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej, stosując zróżnicowane
formy wypowiedzi;
- sprawnie redaguje teksty własne i cudze;
- aktywnie słucha wykładu, potrafi go streścić, w punktach zapisać najważniejsze tezy i ich
uzasadnienie;
- odróżnia fakty od opinii, tworzy własne opinie i konfrontuje je z innymi poglądami, wyciąga wnioski;
- samodzielnie rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w konkursach i olimpiadach;
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- potrafi swoją wiedzą zainteresować innych;
- aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę podczas lekcji i zajęć pozaszkolnych
- w wyjątkowo – sprawny, błyskotliwy bądź kreatywny sposób ( w sensie merytorycznym
argumentacyjnym, kompozycyjnym czy też prezentacyjnym ) wykonuje obowiązujące zadania
- wypełnił warunki obowiązujące na niższe oceny.
4. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, które mogą podlegać ocenie:
A. Sprawdziany pisemne:
• wypracowania i recenzje
• testy- w tym na rozumienie tekstu czy syntezujące wiedzę o epoce z zadaniami zamkniętymi i
otwartymi
• kartkówki ( niezapowiedziane, ok.15 minut np. z 3 ostatnich tematów) lub wstępniaki –
sprawdziany z treści lektury
• dyktanda
• powtórzenia materiału do syntezy epoki czy twórczości konkretnego artysty
B. Sprawdziany ustne
• odpowiedzi
• wprowadzenia do tematu
• udział w lekcji
C. Ćwiczenia praktyczne
• notatki z lekcji
• zadania domowe
• tworzenie samodzielnych prac pisemnych - w klasie (rozprawka argumentacyjna, szkic, analiza
tekstu poetyckiego) – oceniane wg. kryteriów maturalnych – jednak w klasie 1 i 2 z wyjątkiem
niestosowania przepisu ( w kategorii A –jeśli uczeń nie sformułuje tezy interpretacyjnej praca
uzyska 0 punktów, sprawdzający nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach. Lub jeśli w
kategorii A praca uzyska 3 punkty, a w kategorii B – argumentacji 0 punktów, egzaminator nie
przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.)
• inne ( np. opracowanie wybranego tematu, prezentacje, udział w projektach, aktywność na
zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, wykonanie pomocy dydaktycznych, realizacje zadań
wynikających z dramy).
5. Elementy uwzględniane w ocenie półrocznej / rocznej:
• wiedza - największe znaczenie mają sprawdziany klasowe i testy, sumujące wiedzę z dużej partii
materiału np. o epoce
• samodzielne prace pisemne powstałe w klasie (rozprawka argumentacyjna, szkic, analiza tekstu
poetyckiego)
• umiejętności – wykorzystane w ćwiczeniach czy testach, także samodzielnych przygotowaniach
do lekcji czy lektury – synteza i analiza
• aktywność ( min. odwaga myślenia, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność)
• znajomość lektur i zaliczenie tych obowiązkowych
• sposób zaliczania obowiązkowych zagadnień ( terminowość/ sumienność/ wysiłek ponawianych
prób ).
6. Pomoc nauczyciela i informacja o postępach ucznia
Omówienie sprawdzianów ma miejsce na lekcji, na której oddane są sprawdzone prace. Uczniowie
wysłuchując komentarza ogólnego prowadzącego i porównując swoje prace z tymi uwagami,
sprawdzają co zrobili dobrze a co źle (co wymaga poprawy lub uzupełnienia wiedzy). Czytają ze
zrozumieniem komentarze nauczyciela. Uczniowie nieobecni na omówieniu oraz obecni ale
chcący dodatkowych wyjaśnień, mogą zwrócić się do nauczyciela osobiście na lekcji lub w
przeznaczonym na to czasie np. na umówionych konsultacjach (w terminie maksymalnie 2
tygodni od daty oddania ).
Bezpośrednia pomoc merytoryczna dla ucznia polega na wsparciu analizy tekstów lub analizy zawartości
tematów prac – ćwiczeń jako niezbędnych do realizacji zadania. Pomoc może mieć postać wskazówek
naprowadzających do właściwej organizacji warsztatu pracy, czy też przypomnienia wyznaczników
specyfiki epoki, stylu czy nurtu historycznego. Może też być w formie dodatkowych zadań na lekcji ( np.
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karta pracy) lub w domu – koniecznością przygotowania innego zadania domowego ( czy też pracy na
okres ferii czy wakacji).
Nauczyciel może różnicować stopień trudności i rodzaj zadań zgodnie z wymogami przedmiotowych
zasad oceniania, podstawy programowej oraz Statutu XXI LO programowymi. Podczas sprawdzania
wiadomości w formie ustnej (odpowiedź na lekcji, egzamin sprawdzający) czy też pisemnej ( konkretne
zadania na testach sprawdzających, klasówkach czy kartkówkach) może formułować polecenia w sposób
naprowadzający.
Podpisy prowadzącej Beata Pieńkowska- Bartczak
Aktualizacja na rok 2020/21
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