
 

Drogi Uczniu! 

 

Proszę zapoznaj się z zasadami, które obowiązują podczas lekcji języka 

polskiego.  

 

1. Załóż zeszyt przedmiotowy w formacie A4 w jedną linię, w nim zapisuj tematy lekcji, 

notatki z lekcji, prace domowe. Pisz wyraźnie, unikaj skreśleń, zachowuj odstępy mię-

dzy kolejnymi wpisami. Dbaj o estetykę zeszytu - podkreślaj tematy lekcji i prac do-

mowych. Na marginesie zapisuj daty. 

2. Możesz trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie. Za każde kolejne otrzymasz 

ocenę niedostateczną. Przez nieprzygotowanie rozumiemy: brak zeszytu lub brak ze-

szytu ćwiczeń, brak pracy domowej ustnej i pisemnej, nieopanowanie materiału  

z trzech ostatnich tematów. 

3. Czytaj lektury zgodnie z harmonogramem.  

4. Przed każdą omawianą lekturą możesz pisać zapowiedzianą kartkówkę ze znajomości 

treści utworu, a po omówieniu dłuższych lektur pracę klasową - wypracowanie. 

5. Każdy sprawdzian (klasówka obejmująca materiał kilku lekcji) będzie zapowiedziany 

co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem i poprzedzony lekcją powtórzeniową. 

6. Jeśli będziesz nieobecny na sprawdzianie, musisz zaliczyć materiał określony podczas 

lekcji powtórzeniowej. Formę i termin zaliczenia ustal ze mną. 

7. W przypadku braku zaliczenia pracy ustnej lub pisemnej wśród Twoich ocen pojawi 

się „0”, które nie wpływa na oceny, a jedynie przypomina o potrzebie uzupełnienia 

danej wiedzy. 

8. Możesz poprawić każdą ocenę cząstkową (ale tylko raz) w terminie dwóch tygodni od 

otrzymania oceny. Ocena uzyskana w wyniku poprawy wpisywana jest obok oceny 

poprawianej (również ta niższa). 

9. Twoją wiedzę mogę sprawdzić poprzez kartkówki (obejmujące materiał trzech ostat-

nich lekcji). Kartkówki mogą być niezapowiedziane. 

10. Po każdej nieobecności masz dzień na uzupełnienie brakującego tematu lekcji, notatki, 

pracy domowej. Jeżeli byłeś nieobecny dłużej niż trzy dni, ustal ze mną termin uzupeł-

nienia zaległości. 

11. Zgłaszaj się. Aktywna postawa podczas lekcji będzie nagradzana plusem. Za zgroma-

dzenie pięciu plusów otrzymasz ocenę bardzo dobrą. 

12. Śmiało zadawaj pytania, jeśli czegoś nie rozumiesz. 

13. Będziesz otrzymywał oceny za sprawdziany, kartkówki, wypracowania pisane w klasie 

lub w domu, prace domowe, wypowiedzi ustne, recytację poezji lub prozy, pracę  

w grupie, samodzielną pracę na lekcji, aktywność oraz dodatkowe prace zaakcepto-

wane przez nauczyciela. 

14. Na początku każdej klasy będziesz pisał sprawdzian diagnostyczny, który będzie skła-

dał się z dwóch części. Druga część tego sprawdzianu – dłuższa forma wypowiedzi – 

będzie podlegała ocenie, którą nauczyciel wpisze do Librusa. Za pozostałe zadania 

otrzymasz punkty. 

15. W klasie ósmej będziesz pisał egzaminy próbne. Za dłuższą formę wypowiedzi otrzy-

masz ocenę, za pozostałe zadania punkty.  

16. Jeśli na lekcji prowadzimy dyskusję, słuchamy pełnej wypowiedzi ucznia zabierają-

cego głos, nie przerywamy nikomu. Jesteśmy wobec siebie mili, otwarci, tolerancyjni. 

Mam nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje licznymi sukcesami. 

     Życzę powodzenia!! 
 


