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Ocenie podlegają:  

  

1. Kartkówka (waga 1)  

  

Obejmuje materiał z jednej lekcji, nie musi być zapowiadana, trwa ok 10 min, oddana 

do 1  tyg.  

Poprawa kartkówki jest dobrowolna i możliwa w formie ustnej i pisemnej. Uczeń 

nieobecny może na zajęciach pozalekcyjnych napisać kartkówkę w terminie i formie 

wyznaczonej przez nauczyciela. Należy przewidzieć zadanie na ocenę celującą. 

Uczeń może poprawić każdą ocenę z kartkówki w ustalonym z nauczycielem terminie. 

Uczeń poprawia pracę raz.  

  

2. Sprawdzian (waga 2)  

Sprawdziany są zapowiedziane i wpisane do dziennika lekcyjnego obejmują 

wymagania edukacyjne z 2-3 tematów lekcji, trwają od 15 do 20 minut, są 

sprawdzone, oddane uczniom i omówione w terminie do jednego tygodnia. Uczeń nie 

ma obowiązku zaliczyć testu w razie jego nieobecności na sprawdzianie.  

  

3. Praca klasowa (waga 3)  

  

Jest przeprowadzona po powtórzeniu materiału z danego działu. Jest zapowiedziana 

tydzień przed terminem i zapisana w dzienniku. Sprawdzona i oddana w terminie do 

dwóch tygodni. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i nie musi być w formie testu. 

Uczeń może poprawić ocenę tylko raz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie 

później niż dwa tygodnie od oddania prac.   

  

W przypadku pracy niesamodzielnej lub zakłócania przebiegu sprawdzianu nauczyciel 

przerywa uczniowi pisanie pracy klasowej i przyznaje mu ocenę niedostateczną. 

Ocena ta może być poprawiona przez ucznia w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

  

Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w ciągu 2 tyg. od 

powrotu do szkoły w ustalonym terminie. Jeśli nie pojawi się w umówionym terminie, 

nauczyciel wysyła wiadomość poprzez dziennik do rodzica, informując, że uczeń nie 

stawił się na poprawie. Nauczyciel informuje rodzica, że uczeń napisze pracę klasową 

na pierwszych zajęciach po powrocie do szkoły.   

  

4. Wypowiedzi ustne i pisemne (waga 2)  

(dialogi, prezentacje, wypracowania, maile, itp.)  

  

5. Aktywność i praca na lekcji (waga 1)  

  

Uczeń za aktywny udział w lekcji otrzymuje plusy (za 5 plusów jest piątka).  

Brak zaangażowania w pracę na lekcji (praca indywidualna, praca w parach, grupach) 

skutkuje minusem (za pięć minusów jest 1). Nie stawiamy znaczków + i – w dzienniku.  

  



6. Czytanie na głos (waga 1)  

  

Bierze się po uwagę płynność czytania, akcent i intonację, poprawność wymowy czy 

też melodię zdania.  

  

  

Brak przygotowania do zajęć   

Nieprzygotowanie (np.) do zajęć uczeń zgłasza przed zajęciami ( przy 3 lub więcej 

godz. tyg-2 np., przy 2 godz. tyg-1 np). Nieprzygotowanie do lekcji nie obejmuje 

zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych. Nie stawiamy kropki ani minusów za 

brak zeszytu, książki czy ćwiczenia. Możemy informować wychowawcę i rodziców o 

problemie.  

  

Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz przynosić 

podręcznik i ćwiczenie na każde zajęcia. Zeszyt może podlegać ocenie (z wagą 1). Do 

dziennika wpisywana jest każda ocena.  

  

  

Skala ocen:  

  

0 –34% %-niedostateczny  

35%-50%-dopuszczający  

51%-75%-dostateczny  

76%-90%-dobry  

91%-99%-bardzo dobry  

100%  celujący  

  

  

Wagi ocen:  

  

• praca klasowa – waga 3  

• sprawdzian – waga 2  

• kartkówka – waga 1  

• wypowiedź ustna – waga 2   

• wypowiedź pisemna, w domu lub na lekcji - waga 2  

• konkurs międzyszkolny miejsca 1-3 – ocena celująca waga 3  

• konkurs międzyszkolny miejsca 4 i dalej – ocena celująca waga 2  

• wojewódzki konkurs przedmiotowy –awans do 2 etapu– ocena celująca waga 3   

• rozumienie tekstów słuchanych – waga 2  

• rozumienie tekstów czytanych – waga 2  

• praca w grupach – waga 1  

• aktywność (5 plusów lub 5 minusów) – waga 1  

• praca domowa – waga 1  

• inne działania, plakaty, projekty, prezentacje) – waga 1  

  

  

Począwszy od klasy IV, nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną w oparciu o 

średnią ważoną ocen bieżących według następujących kryteriów:  

  

 



stopień niedostateczny              – średnia ocen bieżących  od 1,00 do 1,54,  

stopień dopuszczający              – średnia ocen bieżących  od 1,55 do 2,54,  

stopień dostateczny     – średnia ocen bieżących  od 2,55 do 3,54,  

stopień dobry       – średnia ocen bieżących  od 3,55 do 4,50,  

stopień bardzo dobry     – średnia ocen bieżących  od 4,51 do 5,40,  

stopień celujący                – średnia ocen bieżących  od 5,41 do 6,00.  

  

  


