
Uczeń jest oceniany w skali 1 - 6. 
 
Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

 prace klasowe/sprawdziany, 

 kartkówki/odpowiedzi ustne, 

 przygotowanie ucznia do lekcji (w tym zadania domowe obowiązkowe i nadobowiązkowe, 
aktywność), regularne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

 
Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia: 

 prace klasowych, krótkie sprawdziany, odpowiedzi ustne i testy: 
ocena niedostateczna – 0 – 29% 
ocena dopuszczająca – 30 – 49% 
ocena dostateczna – 50 – 69% 
ocena dobra – 70 – 84% 
ocena bardzo dobra – 85 – 94% 
ocena celująca – 95 – 100% 

 nauczyciel ma możliwość wystawienia oceny „z plusem” (tj. dopuszczający +, dostateczny +, dobry 
+, bardzo dobry +), gdy uczeń jest na pograniczu wyższej oceny. Ocena „z plusem” jest liczona jako 
0,5 oceny, 

 prace klasowe, sprawdziany  są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane, co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

 krótkie sprawdziany i testy  nie muszą być zapowiedziane i nie mogą być poprawiane, 

 po dłuższej nieobecności w szkole (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo nie być oceniany na 
pierwszej lekcji po powrocie, 

 nieobecność na pracy pisemnej nie zwalnia ucznia z obowiązku jej napisania w terminie późniejszym, 
uzgodnionym z nauczycielem, ale nie dłuższym niż  2  tygodnie od momentu powrotu do szkoły, 

 uczeń nieprzygotowanie do lekcji (tj. brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, brak 
pomocy potrzebnych do lekcji – np. ołówek, gumka, linijka, długopis) zgłasza nauczycielowi na 
początku lekcji. Za każe nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje minus, trzy  minusy oznaczają 
ocenę niedostateczną i każde następne nieprzygotowanie również oznacza ocenę niedostateczną, 

 za pracę na lekcji i osiągnięcia cząstkowe uczeń może być nagrodzony plusem zapisywanym przez 
nauczyciela w zeszycie (pięć plusów jest równoważne ocenie bardzo dobrej, uczeń który chce zdobyć 
ocenę celującą musi wykonać dodatkowe zadanie na lekcji), 

 zaległa praca domowa musi być wykonana na następną lekcję, a adnotacja o jej braku musi być 
podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

 praca długoterminowa powinna być oddana w określonym terminie, za każdy dzień spóźnienia 
ocena obniżana jest o jeden stopień, a praca oddana po 5-ciu dniach roboczych oznacza ocenę 
niedostateczną i nie można tej oceny poprawić, 

 uczeń, który nie prowadzi lub nie posiada zeszytu lub zeszytu ćwiczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną, 

 uczeń złapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną (bez możliwości poprawy). 
 
Zasady poprawiania ocen: 

 ocenę niedostateczną z pracy klasowej/sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić, 

 poprawiać można tylko oceny z prac klasowych, 

 prace klasowe poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa 
tygodnie od podania wyników pracy klasowej i brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

 
 Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia: 

 prace klasowe/sprawdziany - waga 4, 

 kartkówki/odpowiedzi ustne - waga 3, 

 przygotowanie ucznia do lekcji, prace domowe oraz pozostała aktywność ucznia – waga 1. 
 
Nauczyciel, wystawiając ocenę śródroczną i roczną uwzględnia średnią ważoną ocen cząstkowych ucznia.  
Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza. 


