
 
Regulamin obowiązujący na lekcjach języka polskiego  
 
 
1.Piszemy przynajmniej dwie prace klasowe w miesiącu. Sprawdzam większość prac.  
 
 
2. Pytam z bieżącego materiału  z ostatnich  trzech lekcji lub robię kartkówki. 
  
3. Każdą ocenę można poprawić. Jeżeli ktoś z Was otrzymał ocenę niezadawalającą z 
odpowiedzi, może ją poprawić na następnej lekcji. 
 
4. Domowe prace pisemne powinniście przynosić w wyznaczonych terminach. Jeżeli ktoś 
nie przyniesie pracy we właściwym czasie, otrzymuje 0p. Można je zlikwidować, pisząc 
dodatkową pracę – np. recenzję ze wskazanej przeze mnie książki. 
Na prace, które nie zostały przyniesione w czasie określonym przeze mnie, czekam 
jeszcze dwa tygodnie. Potem  nie przyjmuję zaległych prac.  
 
5. Należy czytać zadane przeze mnie lektury. Trzeba zaliczyć sprawdzian z lektury na 
70%.  Jeżeli ktoś z Was nie przeczyta lektury w wyznaczonym czasie, otrzymuje 0p. 
Można je zlikwidować, zaliczając znajomość lektury, dodatkowo czytając wskazaną przeze 
mnie książkę i pisząc recenzję. Uczeń klasy III może napisać  pracę na zajęciach 
dodatkowych.  
 
6. Oceniam aktywność, stawiam punkty za to, że w sposób sensowny rozmawiacie ze 
mną o czytanych tekstach.  
 
7.Sprawdzam i oceniam sposób prowadzenia notatek, zeszytu, zeszytu  recenzji. 
 
8.Przynosicie na lekcje podręczniki lub  zadane przeze mnie teksty literackie. 
 
9.Jeżeli ktoś otrzyma ocenę niedostateczną  z pierwszego semestru, musi zaliczyć cały  
semestr w terminie przeze mnie wyznaczonym na co najmniej ocenę dopuszczającą. 
Otrzymuje wówczas 40p. na koniec pierwszego semestru. 
 
10. Uczniowie, którzy mają zaświadczenia o dysleksji i dysortografii, oceniani są nieco 
inaczej niż pozostali. 
Przy ocenie prac pisemnych nie obniżam oceny nawet wtedy, gdy uczeń popełni trzy błędy 
ortograficzne pierwszego stopnia i pięć błędów interpunkcyjnych. 
 
11. Terminy prac klasowych ustalamy wspólnie .Uczniowie klasy trzeciej piszą  w 
czwartym tygodniu każdego miesiąca sprawdzian z powtórzenia materiału omawianego w 
klasie drugiej lub pierwszej.(Jeżeli okoliczności na to pozwolą) 
 
12. Obecność na sprawdzianach i klasówkach jest obowiązkowa. Jeżeli kogoś nie ma, 
otrzymuje 0. Z obecności na pracy klasowej zwalnia tylko usprawiedliwienie lekarskie. 
 
13.Z zajęć na poziomie rozszerzonym trzeba osiągnąć przynajmniej 55pkt. Uczeń, który 
nie spełni tego warunku, nie może uczęszczać na rozszerzenie. 
 



14 Jeżeli z ocen cząstkowych wynika ocena niższa od upragnionej, możecie  poprawić w 
soboty(kiedy organizowane są poprawy) wybrane prace klasowe, przeczytać trzy 
wskazane przeze mnie dodatkowe lektury i napisać prace na podane przeze mnie tematy   
 
15. WSZYSTKIE TELEFONY KOMÓRKOWE I  LAPTOPY MUSZĄ BYĆ WYŁĄCZONE 
 I SCHOWANE!   
 
 Beata Wróblewska 
 
 
 


