
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, w tym 

celu ustala się  

wagę poszczególnych ocen: 

Sprawdziany (waga 5) 

Kartkówki (waga 3) 

Wypowiedzi ustne (waga 3) 

Konkursy, prace dodatkowe (waga 3) 

Aktywność (waga 2) 

Zadania domowe (waga 1) 

Praca na lekcji (waga 1) 

Za udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych uczeń otrzymuje: 

• za udział lub wyróżnienie ocenę cząstkową bardzo dobry (5) 

• za zajęcie od I -III miejsca w w/w konkursach ocenę celującą (6) 

 

Procentowe przeliczanie punktów ze sprawdzianów/testów, kartkówek na oceny szkolne: 

100% - 98 % - ocena celująca 

97%  - 85% - ocena bardzo dobra 

84% - 70 % ocena dobra 

69 % - 55 % ocena dostateczna 

54 % - 40 % ocena dopuszczająca 

39% - 0 % ocena niedostateczna 

 

Warunki przeprowadzenia i poprawy sprawdzianu: 

Przewiduje się minimalnie dwa sprawdziany w semestrze przy 3 i więcej godzinach zajęć w 

tygodniu. Sprawdzian następuje po lekcji powtórzeniowej i jest zapowiadany i zapisany w dzienniku 

elektronicznym na tydzień przed planowanym terminem. W tygodniu uczeń może mieć 

maksymalnie dwa sprawdziany a w jednym dniu jeden sprawdzian. Jeżeli sprawdzian nie 

odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, zostaje przeprowadzony na najbliższej 

lekcji bez względu na terminy innych sprawdzianów.  

Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie wpisujemy „0”. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w 

ważnych formach sprawdzania wiadomości, stąd w przypadku nieobecności z powodu choroby lub 

przyczyn losowych, ma on poddać się sprawdzianowi w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń, który nie pisał sprawdzianu/testu nie zgłosił się w wyznaczonym terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 



Sprawdzian można poprawić raz i nauczyciel bierze pod uwagę ocenę po poprawie jednak ocena 

wystawiona jako pierwsza jest widoczna w dzienniku. 

Kartkówka lub odpowiedź ustna może być przeprowadzona na każdej lekcji, nauczyciel nie musi jej 

zapowiadać. Obie formy sprawdzania wiedzy mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie 

powinny trwać dłużej niż 15 minut. Ocen z tych form sprawdzenia wiedzy nie można poprawiać. 

Nauczyciel ma 2 tygodnie w przypadku sprawdzianów i 1 tydzień w przypadku kartkówek na oddanie 

i wpisanie ocen do dziennika (dni robocze). 

 

Przygotowanie do lekcji 

Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie (brak książki, 

zeszytu, ćwiczeń, innych materiałów wymaganych przez nauczyciela) lub brak pracy domowej (nie 

dotyczy sprawdzianów i kartkówek). 

Odnotowane to będzie w dzienniku elektronicznym trzema minusami, ale bez konsekwencji dla 

ucznia. Każde następne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej powoduje otrzymanie  

oceny niedostatecznej. Zatajenie braku pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika. Trzy oceny niedostateczne za brak zadania domowego obliguje nauczyciela do działań 

zaradczych. 

Przewiduje się również plusy (+) i minusy (-) za aktywność lub inne zadania wykonane przez ucznia. 

Jeśli uczeń otrzyma trzy plusy (+) dostaje ocenę cząstkową „5”, w przypadku trzech minusów (-) 

skutkuje to oceną „1”. 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – klasy gimnazjalne 

Nauczyciel przedmiotu ustala „wagę” poszczególnych ocen. Największą „wagę” powinny uzyskać 

oceny:  

- ze sprawdzianów,  

- informujące o umiejętnościach kluczowych i zaangażowaniu ucznia w proces uczenia się,  

 

Przyjmuje się następujące kryteria procentowe oceny wiadomości i umiejętności ucznia:  

100% – 90% bdb  

89% – 70% db  

69% – 50% dst  

49% – 30% dop  

29% i niżej ndst  

 

 

 



Warunki przeprowadzenia i poprawy sprawdzianu: 

Przewiduje się minimalnie dwa sprawdziany w semestrze. Sprawdzian następuje po lekcji 

powtórzeniowej i jest zapowiadany i zapisany w dzienniku elektronicznym na tydzień przed 

planowanym terminem. Jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn 

losowych, zostaje przeprowadzony na najbliższej lekcji bez względu na terminy innych 

sprawdzianów.  

Jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie wpisujemy „0”. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w 

ważnych formach sprawdzania wiadomości, stąd w przypadku nieobecności z powodu choroby lub 

przyczyn losowych, ma on poddać się sprawdzianowi w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń, który nie pisał sprawdzianu/testu nie zgłosił się w wyznaczonym terminie otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu można poprawić raz i nauczyciel bierze pod uwagę ocenę po 

poprawie. Nie przewiduje się poprawiania innych ocen niż niedostateczna ze sprawdzianu  

Kartkówka lub odpowiedź ustna może być przeprowadzona na każdej lekcji, nauczyciel nie musi jej 

zapowiadać. Obie formy sprawdzania wiedzy mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i nie 

powinny trwać dłużej niż 15 minut. Ocen z tych form sprawdzenia wiedzy nie można poprawiać. 

Nauczyciel ma 2 tygodnie w przypadku sprawdzianów i 1 tydzień w przypadku kartkówek na oddanie 

i wpisanie ocen do dziennika (dni robocze). 

 

Przygotowanie do lekcji 

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić na początku lekcji nieprzygotowanie (brak książki, 

zeszytu, ćwiczeń, innych materiałów wymaganych przez nauczyciela) lub brak pracy domowej (nie 

dotyczy sprawdzianów i kartkówek). 

Odnotowane to będzie w dzienniku elektronicznym symbolem „np”, ale bez konsekwencji dla ucznia. 

Każde następne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej powoduje otrzymanie  

oceny niedostatecznej. Zatajenie braku pracy domowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika. 

Przewiduje się również plusy (+) i minusy (-) za aktywność lub inne zadania wykonane przez ucznia. 

Jeśli uczeń otrzyma pięć plusów (+) dostaje ocenę cząstkową „5”, w przypadku trzech minusów (-) 

skutkuje to oceną „1”. 

 


