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Sposoby sprawdzania wiedzy: 

- diagnoza-  w maju z wiedzy i umiejętności u z całego roku, nie podlega ocenie cyfrowej 

- sprawdzian do 45 min., z tygodniową zapowiedzią,  

- kartkówka/odpowiedź ustna do 15 min. z 3 ostatnich lekcji i niezapowiedziana 

- aktywność  

- praca w grupach  lub terenie 

- zeszyt lub ćwiczenia  

- projekt 

- konkurs 

Aktywność- system plusów składających się na ocenę cząstkową. Plusy uczeń otrzymuje za 

systematyczne, aktywne uczestnictwo w lekcji, samodzielność i pomysłowość, pomoc w 

nauce innym dzieciom, przygotowywanie zadań dodatkowych. 6 plusów =celujący. 

Nauczyciel przelicza je na koniec półrocza. Nie ma plusa jeśli ktoś wykrzykuje odpowiedź 

bez zgłaszania się i bez wskazania przez nauczyciela. 

 

Zasady wystawiania ocen śródrocznych/końcoworocznych z przedmiotu dla laureatów i 

finalistów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich opisane są w statucie szkoły. 

Oceny nie mają przypisanych wag.  

W szkole jest zakaz pisania prac pisemnych długopisem wymazywalnym i ołówkiem.    

Prace pisemne są oddawane uczniowi do domu. 

Klasy IV-VI mogą w tygodniu mieć 2 sprawdziany zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

Klasy VII i VIII- 3 sprawdziany w tygodniu. 

W przypadku poprawy sprawdzianu uczeń będzie miał wpisane do dziennika obie 

oceny. 

Oddana pusta praca pisemna (sprawdzian, kartkówka) lub gdy uczeń nie odda swojej 

pracy pisemnej= ocena niedostateczna 

Jeśli uczeń opuścił pracę klasową i sprawdzian (nieobecność usprawiedliwiona), musi napisać 

je w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły. W szczególnym wypadku (długotrwała 

choroba) decyzję o terminie podejmuje nauczyciel przedmiotu.  

Poprawa sprawdzianu i pracy klasowej ocenionej na ocenę niedostateczną jest 

obowiązkowa w ciągu 2 tygodni od uzyskania oceny. Uczeń może tylko raz poprawiać 

ocenę. 



Nie ma  poprawy kartkówek, ocen z  odpowiedzi. 

Gdy uczeń umówi się na poprawę lecz na nią nie przyjdzie traci prawo do poprawy  

(z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności). 

Warunkiem przystąpienia do poprawy jest przedstawienie przez ucznia wcześniej 

napisanej pracy. 

Nieprzygotowanie - 3 razy w półroczu (nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów, 

zapowiedzianych kartkówek). Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć. Za 

nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu, brak pomocy/materiałów potrzebnych 

do lekcji, brak gotowości do odpowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Każdy kolejny raz 

nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

Jeśli rodzic ma uwagi do pracy pisemnej musi umówić się z nauczycielem na spotkanie celem 

ponownego sprawdzenia pracy. Praca musi być okazana nauczycielowi. 

 

Procentowy rozkład punktów na poszczególne oceny: 

1) 0-30% = niedostateczny ( 1 ) 

2) 31-37% = dopuszczający minus (2-) 

3) 38-44% = dopuszczający (2 ) 

4) 45-50% = dopuszczający plus (2+ ) 

5) 51-57% = dostateczny minus (3- ) 

6) 58-64% = dostateczny ( 3 ) 

7) 65-70% = dostateczny plus (3+ ) 

8) 71-75% = dobry minus ( 4- ) 

9) 76-80% = dobry ( 4 ) 

10) 81-85% = dobry plus (4+ ) 

11) 86-89 %= bardzo dobry minus ( 5- ) 

12) 90-92% = bardzo dobry ( 5 ) 

13) 93-95% = bardzo dobry plus ( 5+ ) 

14) 96-100% = celujący ( 6 )   

 

Oceny śródroczne i końcoworoczne są całościowe tzn. nie mogą mieć + ani -. 

Aby uczeń był klasyfikowany musi mieć minimum 50% obecności na przedmiocie. 

Notatki w zeszycie i zeszycie ćwiczeń z nieobecności muszą być przez ucznia uzupełnione do 

tygodnia od powrotu do szkoły. 

Uczeń zobowiązany jest do znajomości treści zawartych w podręczniku po każdej lekcji, 

celem powtórzenia i utrwalenia wiadomości. 

 



Podwyższenie oceny śródrocznej/końcoworocznej- uzyskanie oceny wyższej niż 

wystawiona jest możliwa po napisaniu testu odpowiednio z półrocza pierwszego/całego roku 

na ocenę wyższą niż  wystawiona przez nauczyciela. Na pisemny wniosek rodzica najpóźniej 

14 dni przed klasyfikacją ocen. Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej. Zdawany 

jest przed trzyosobową komisją. Komisja nie może wystawić uczniowi oceny niższej niż 

proponowana przez nauczyciela. 

 

 

*Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi będą oceniani zgodnie z 

zaleceniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
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