Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach
Zasadniczej Szkoły Zawodowej

I Cele edukacyjne przedmiotu


kształcenie umiejętności odczytywania tekstów na poziomie dosłownym,
alegorycznym, metaforycznym, parabolicznym



kształcenie umiejętności posługiwania się terminami historyczno-literackimi,
językoznawczymi



kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi językowych, zarówno ustnych
jak i pisemnych, o różnych funkcjach

II

III

IV



pogłębianie znajomości utworów literackich wskazanych w programie



doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

Obszary oceniania


wiadomości



umiejętności



postawa-aktywność, systematyczność

Formy pracy podlegające ocenie


prace pisemne



odpowiedzi ustne



zadania domowe

Kryteria na określoną ocenę

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


nie opanował wiadomości i nie posiada umiejętności określonych programem
nauczania, koniecznych do dalszego kształcenia



wykazuje

lekceważący

stosunek

do

przedmiotu;

nie

prowadzi

przedmiotowego, nie wykonuje zadań podczas lekcji oraz w domu,


opuszcza zajęcia z danego przedmiotu.

zeszytu

Dopuszczający otrzymuje uczeń, który:


ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia



przyporządkowuje autorom tytuły i głównych bohaterów utworów literackich
wskazanych w podstawie programowej,



streszcza główne wątki utworów literackich,



rozpoznaje najważniejsze środki stylistyczne,



wypowiada się w sposób komunikatywny,



wypowiedzi mają charakter odtwórczy,



podejmuje próby interpretacji utworów na poziomie dosłownym,



w wypowiedziach pisemnych zachowuje poprawność językową i ortograficzną

Dostateczny otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dopuszczająca, a ponadto:


opanował w podstawowym zakresie te wiadomości
i umiejętności określone programem, które są konieczne do

dalszego kształcenia



streszcza i opowiada odtwórczo poznane teksty oraz konstruuje plan,



opisuje motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów,



określa tematykę i problematykę omówionych utworów,



charakteryzuje wzorce osobowe i postawy bohaterów,



kojarzy twórców utworów z właściwą epoką literacką,



formułuje podstawowe formy użytkowe wypowiedzi,



prace pisemne są poprawne pod względem językowym, ortograficznym
i stylistycznym.

Dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dostateczną , a ponadto:


opanował w dużym zakresie

wiadomości i umiejętności określone programem

nauczania


posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać
w sytuacjach typowych,



porównuje postawy bohaterów odwołując się do utworów literackich,



dokonuje analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego,



formułuje wnioski, uogólnienia, argumenty, prezentując swój punkt widzenia,



ocenia bohaterów literackich,



komponuje dłuższe, zwarte, uporządkowane, poprawne stylistycznie, językowo
i ortograficznie wypowiedzi.

Bardzo Dobry otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:


opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania



zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać również w sytuacjach
problemowych,



sprawnie wymienia głównych twórców kultury i ich dzieła,



wskazuje na związki danego utworu z życiem narodu,



samodzielnie gromadzi, porządkuje i wykorzystuje w wypowiedziach ustnych
i pisemnych materiały z różnych źródeł dotyczące literatury,



dba o poprawność językową, stylistyczna, interpunkcyjną
i ortograficzną wypowiedzi,



wykazuje się swobodą konwersacji, kulturą dyskusji, płynnością wypowiedzi.

Celujący otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:


posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza

program

nauczania przedmiotu


prezentuje swoje poglądy, umiejętnie posługuje się wiedza spoza programu
szkolnego



wykazuje się oryginalnością ujęcia tematu, umiejętnie wykorzystując sądy badaczy
literatury

W przypadku prac pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę:


Celujący

95-100% maksymalnej liczby punktów



Bardzo Dobry

90-100% maksymalnej liczby punktów



Dobry

70- 89% maksymalnej liczby punktów



Dostateczny

50-69% maksymalnej liczby punktów



Dopuszczający

30-49% maksymalnej liczby punktów



Niedostateczny

0- 29% maksymalnej liczby punktów

podpis nauczyciela

