
Uczeń jest oceniany w skali 1-6. 

 

Formy pracy ucznia podlegające ocenie: 

 

– prace klasowe 

– kartkówki, 

– prace domowe, 

– odpowiedź ustna 

 

Technika pomiaru cząstkowych osiągnięć ucznia: 

 

sprawdziany, kartkówki, 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% 

 

– sprawdziany są obowiązkowe i muszą być zapowiedziane co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, 

– kartkówki 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 (o takiej nieobecności powinien poinformować nauczyciela). 

– 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, jeżeli uczeń w ciągu tych dwóch tygodni nie napisze sprawdzianu to otrzymuje ocenę 

niedostateczną 

-uczeń nieprzygotowanie do lekcji 

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 uczeń  może  być  nagrodzony  plusem 

zapisywanym  przez nauczyciela w notatniku (pięć  plusów jest równoważne ocenie 

celującej), 

 

ocena pracy domowej: 

 

– 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, praca oddana z opóźnieniem 

obniża ocenę o jeden stopień za każdy dzień 

spóźnienia a nieoddana w ciągu tygodnia oznacza ocenę niedostateczną i nie można tej oceny 

poprawić. 

– Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną(bez możliwości poprawy). 

 

Zasady poprawiania ocen: 

 

– ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić, 

– poprawiać można tylko raz ocenę ze sprawdzianu, 

– sprawdziany poprawia się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa 

tygodnie od podania wyników sprawdzianu i brana jest pod uwagę ocena z poprawy 

 

Sposoby notowania bieżących postępów ucznia: 

 

– uczeń jest informowany ustnie o każdej otrzymanej ocenie, 

– rodzice (prawni opiekunowie) zawsze mają prawo do wglądu w prace ucznia na wywiadówkach 

lub w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem. 



 

Technika pomiaru śródrocznych i rocznych osiągnięć ucznia: 

 

– prace klasowe waga 4 

– kartkówki waga 3 

– prace domowe waga 1 

– odpowiedź ustna waga 1 

 

Na ocenę roczną składają się oceny z pierwszego i drugiego półrocza .Ocena śródroczna i roczna 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych i drugiego półrocza. Ocena śródroczna i roczna nie 

jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 


