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1. Ocenianiu podlegać będą:

> testy przeprowadzane po zakończonych działach, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem

> praca na lekcji

> prace domowe

> aktywność na lekcji (za aktywność na lekcji Uczeń otrzymuje “+”, za trzy “+” otrzymuje ocenę bardzo-dobrą do 

Dziennika za aktywność)

> przygotowanie do zajęć (za nieprzygotowanie do zajęć Uczeń otrzymuje “-”, za trzy “-” otrzymuje ocenę 

niedostateczną do Dziennika)

> odpowiedzi ustne/kartkówki (niezapowiedziane - obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów)

2. Uczeń ma prawo:

> do jednokrotnej poprawy każdej oceny do 2 tygodni od daty wpisania oceny do Dziennika, w terminie i formie 

ustalonej przez Nauczyciela. Ocenę poprawioną Nauczyciel wpisuje do Dziennika w miejsce niższej oceny.

> przyjść nieprzygotowanym do zajęć 1 raz w semestrze (nie dotyczy lekcji powtórzeniowych oraz zapowiedzianych – 

sprawdzających). Nieprzygotowanie zgłasza się przed lekcją.

> ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej, pod warunkiem, że ze wszystkich testów, prac 

domowych i innych prac pisemnych posiada oceny pozytywne (Uczeń pisze test z materiału z całego roku).

3. Uczeń ma obowiązek:

> w przypadku nieobecności ucznia na teście, ocenianych pracach na lekcji lub nieoddaniu do oceny pracy domowej 

podlegającej ocenie, uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy materiał w przeciągu 2 tygodni od daty, kiedy test/praca na

lekcji/ocena pracy domowej miały miejsce. Nie zgłoszenie się Ucznia do zaliczenia w w/w terminie w miejsce 

brakującej oceny wpisuje się ocenę niedostateczną.

4. Ustala się następujący przelicznik procentowy punktacji na testach i innych formach sprawdzania wiedzy:

• 0 – 35% ocena niedostateczna

• 36 – 52% ocena dopuszczająca

• 53 – 68% ocena dostateczna

• 69 – 84% ocena dobra

• 85 – 100% ocena bardzo-dobra

• 100% + prawidłowa odp. na zadanie ”z gwiazdką” ocena celująca

5. Semestralne/roczne oceny klasyfikacyjne ustala się zgodnie z systemem wag uwzględniając wszystkie 

oceny cząstkowe:

• Waga 3: testy, zwycięstwo w konkursie na etapie conajmniej międzyszkolnym

• Waga 2: praca na lekcji, brak pracy na lekcji np. spowodowany nieposiadaniem podręcznika i/lub ćwiczeń; 

prace pisemne; praca z tekstem; odpowiedzi ustne

• Waga 1: aktywność, zadania domowe, udział w konkursie

6. Uczeń otrzymuje następujące oceny semestralne/roczne, jeśli średnia ważona ze wszystkich ocen 

cząstkowych wynosi:

• celujący: 5,31 - 6,00

• bardzo dobry: 4,51 – 5,30

• dobry: 3,51 – 4,50

• dostateczny: 2,51 – 3,50

• dopuszczający: 1,75 – 2,50

• niedostateczny: poniżej 1,75


