Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

III. Tworzenie wypowiedzi

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nim informacji

Przyjmuje się zasadę, że warunkiem koniecznym do omawiania tekstów kultury jest niezbędna znajomość
tychże tekstów w zakresie wymaganym przez nauczyciela oraz że praca Ucznia musi być jego samodzielną
pracą.
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Uwagi:

- wykonywanie poleceń
może być dość
powierzchowne, wiedza
odtwórcza, jednakże prace
muszą być tworzone
samodzielnie, ale zgodne z
tematem;

- podejmowane polecenia
mogą być wykonywanie
nieprecyzyjnie;

- uczeń podejmuje
wszystkie działania,
popełnia jednak drobne
usterki (zapis „na ogół”
oznacza, że prace
wykonane są dobrze, czyli
zawierają drobne
uchybienia);

- uczeń wykonuje rozmaite
zadanie i czynności
poprawnie, samodzielnie,
świadomie, ciekawie,
interesująco – pracuje
samodzielnie, posiada
wiedzę i potrafi wyjaśnić
wykonywane przez siebie

czynności;
- trafnie dobiera przykłady,
cytaty, argumenty, dokonuje
porównań, ocen,
uzasadniając swoje zdanie;
- wypowiedzi (ustne
pisemne) nie zawierają
błędów, są wyczerpujące,
pomysłowe, twórcze;
- odnajduje konteksty i
przykłady uzasadniające
własne stanowisko;

Ocena celująca.
Uczeń:
- ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową, posługuje się nimi w trudnych
sytuacjach problemowych;
- bierze udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych, zajmując wysokopunktowane miejsca.
Uwaga:
Ocena semestralna i końcoworoczna nie wynikają ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych.
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