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Regulamin obowiązujący na zajęciach z języka polskiego 

 

[Kwestie ogólne] 

 

1) Uczniów klas pierwszych w pierwszym i drugim tygodniu nauki obowiązuje okres 

ochronny, w którym nie muszą obawiać się sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi 

ustnych czy wypracowań.  

2) Nie pytamy nauczyciela, czy można napić się wody podczas lekcji. Można. 

3) Nie pytamy nauczyciela, czy można spożywać posiłki podczas lekcji. Nie można. 

4) W ramach dyskusji każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów, opinii 

i przekonań o tyle, o ile nie są one krzywdzące dla innych, nie naruszają ich wolności 

osobistej, nie mają charakteru obraźliwego czy wulgarnego. 

5) Podczas lekcji telefony, komputery, tablety oraz inne urządzenia elektroniczne 

uczniów są wyłączone i schowane, chyba że nauczyciel zarządzi inaczej.  

 

[Ocenianie i poprawy] 

 

6) Przedmiotem ocen bieżących są: 

• praca na lekcji (zwłaszcza aktywność w dyskusji) [waga 1], 

• prace domowe na ocenę (w tym wypracowania pisane samodzielnie w domu) 

[waga 1], 

• kartkówki (niezapowiedziane) [waga 1], 

• kartkówki (zapowiedziane) [waga 3], 

• odpowiedzi ustne (w formie odpowiedzi na pytania, prezentacji przygotowanej 

na podstawie przerobionego materiału lub referatu przybliżającego nowe 

zagadnienie opracowane w porozumieniu z nauczycielem) [waga 1], 

• prace klasowe [waga 4] w formie: 

1. sprawdzianu wiadomości, 

2. zadań maturalnych / czytania ze zrozumieniem z zakresu już 

przerobionego materiału, 

3. wypracowania. 



• dodatkowe, nadobowiązkowe formy aktywności uczniów (nadprogramowe 

lektury, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, etc.) [waga zależy od 

dokonania]. 

7) Ocenę z aktywności można otrzymać na podstawie „plusów” i „minusów” za 

wyróżniającą się pracę na lekcji. Trzy „plusy” to ocena 95/100 [waga 1], trzy „minusy” 

to ocena 0/100 [waga 1]. 

8) Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, którego zawartość może być 

przedmiotem oceny. 

9) Każdą ocenę można poprawić.  

10) Poprawy prac klasowych i kartkówek odbywają się w wyznaczone soboty zgodnie 

z harmonogramem i ogólnoszkolnymi zasadami.  

11) Po poprawie w dzienniku obok pierwotnej oceny znajdzie się nowa, a ostateczny 

rezultat jest średnią arytmetyczna obu ocen. 

12) Ocena pracy niesamodzielnej (plagiatu jawnego i ukrytego, kompilacji, parafrazy, 

wykorzystywania podczas lekcji w ramach odpowiedzi lub pracy pisemnej 

niedozwolonych form pomocy) wynosi 0 o wadze właściwej danej formie sprawdzenia 

wiedzy i wpływa również na ocenę z zachowania. Uczeń może poprosić o wykonanie 

dodatkowej pracy, pierwotna ocena pozostaje jednak nieusuwalna. 

13) Obecność na pracach klasowych jest obowiązkowa i zwalnia z niej wyłącznie 

usprawiedliwienie lekarskie. 

14) Nauczyciel może zrobić niezapowiedzianą kartkówkę lub wezwać ucznia do 

odpowiedzi ustnej z zakresu trzech ostatnich lekcji. 

15) Przed omawianiem każdej lektury uczniowie piszą zapowiedziany test z jej treści [waga 

3]. 

 

[Nieprzygotowania] 

 

16) Przygotowanie do lekcji oznacza, że uczeń posiada ze sobą wszystkie niezbędne 

przedmioty do uczestnictwa w lekcji (podręcznik, zeszyt, egzemplarz omawianej 

lektury lub inne wskazane przez nauczyciela), odrobił pracę domową i opanował 

materiał z ostatnich trzech godzin zajęciowych.  

17) Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany trzy razy w semestrze bez żadnego 

powodu i nie ma obowiązku zgłaszać tego faktu nauczycielowi przed lekcją, jeśli 



nauczyciel o to nie zapyta. Każde kolejne nieprzygotowanie traktowane jest jako ocena 

niedostateczna 0/100 [waga 1]. 

18) Nieprzygotowaniem można obronić się przed odpowiedzią ustną, niezapowiedzianą 

kartkówką, brakiem pracy domowej, brakiem materiałów (podręcznika, zeszytu, 

egzemplarza omawianej lektury). 

19) Nieprzygotowania nie zwalniają z zapowiedzianych prac klasowych, braku 

wypracowania, testów z lektur oraz innych prac zadanych z przynajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 


