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1. Ocenianiu podlegają cele kształcenia i treści nauczania opisane w podstawie programowej.  

2. Przedmiotem oceniania są wiadomości ucznia sprawdzane w formie pisemnej i ustnej, jego 

umiejętności, wkład pracy oraz aktywność na zajęciach. 

3. Uczniowie uzyskują oceny: 

 bieżące 

 śródroczne 

 roczne 

                Obowiązuje skala sześciostopniowa. 

4. Oceny bieżące mają następującą wagę: 

 

 stacjonarnie zdalnie 

sprawdzian 3 2 

kartkówka 2 1 

aktywność 1 1 

zadanie domowe 1 1 

praca na lekcji 1 1 

projekty 1 1 

odpowiedź ustna 2 1 

zeszyt przedmiotowy 1 1 

 

5. Kryteria ocen z prac pisemnych: 

0 %– 29% - niedostateczny 

30% - 50% - dopuszczający 

51% - 75% - dostateczny 

76% - 90% - dobry 

91% - 100% - bardzo dobry 

powyżej -100% - celujący 

 

6. Ocena śródroczna i roczna jest oceną wynikającą z oceniania bieżącego materiału leksykalno- 

gramatycznego oraz sprawności językowych przeznaczonych do realizacji na danym etapie 

kształcenia. Wpływ na ocenę śródroczną i roczną mają średnia ważona z ocen bieżących, a także 

zaangażowanie ucznia i jego indywidualne możliwości.  

7. Oceny śródroczne i roczne ustalone są wg następującej skali: 

6,00 – 5,30 - celujący 

5,29– 4,61 -  bardzo dobry 

4,60 – 3,61 – dobry 

3,60 – 2,61 – dostateczny 

2,60 – 1,61 – dopuszczający 

1,60– 0,00 – niedostateczny 

POZOSTAŁE KRYTERIA OCENIANIA 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania na pierwszych zajęciach 

w danym roku szkolnym. 

3. Każdy uczeń zna kryteria oceniania. 

4. Oceny są jawne wpisywane do dziennika elektronicznego. 

5. Ocena z odpowiedzi ustnych wpisywana jest także do zeszytu przedmiotowego ucznia. 

6. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie. 

7. Ocenie podlegają: 

 odpowiedzi ustne (waga 2/1) – obowiązuje znajomość materiału z 4 ostatnich lekcji, w przypadku 

lekcji powtórzeniowych z całego rozdziału, 

 kartkówki (waga 2/1) – obowiązuje materiał z 3 lekcji (jeśli są niezapowiedziane), z lekcji 

wskazanych przez nauczyciela – jeśli są zapowiedziane, 

 sprawdziany podsumowujące poszczególne działy (waga 3/2), zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową, 

 prace domowe (waga 1) pisane na kartkach zabierane przez nauczyciela do poprawy do domu, 

zadania domowe w zeszycie ćwiczeń uczeń ma obowiązek odrobić na każdą lekcję, 

 zeszyt przedmiotowy (waga 1) oceniany raz w semestrze, 

 inne aktywności wynikające z realizacji podstawy programowej. 

 

8. Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (np.) i dwa razy brak zadania 

domowego (bz) – nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek oraz 

zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych. Np. i bz uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji. 

Jeżeli uczeń informuje o  nieprzygotowaniu lub braku zadania w trakcie odpytywania, trwania 

lekcji nauczyciel nie bierze tego zgłoszenia pod uwagę a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

9. Po wykorzystaniu limitu określonego w punkcie 8. uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10. Uczeń ma obowiązek posiadać na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy, własny podręcznik oraz 

zeszyt ćwiczeń. Brak powyższych materiałów jest traktowane jako np. należy to zgłosić 

nauczycielowi przed lekcją . 

11. Uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie do 2 tygodni od jej uzyskania. W przypadku 

poprawienia oceny brana jest pod uwagę ocena druga. 

12. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w terminie 

do 2 tygodni. W przypadku braku oceny ze sprawdzianu w dzienniku widnieje ocena „0” liczona 

do średniej. To samo dotyczy zapowiedzianych kartkówek. 

13. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach 

lekcyjnych, pracach domowych itp. W przypadku dłuższej niż 1 tydzień nieobecności  termin 

uzupełnienia zaległości jest do ustalenia z nauczycielem. 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE UCZNIA: 

1. Informacje o postępach w nauce są jawne i odnotowane w dzienniku elektronicznym. 

2. Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o ocenach podczas wywiadówek, konsultacji, w 

wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną lub 

listownie. 

3. Rodzice mają wgląd do prac pisemnych swojego dziecka jedynie w szkole, w obecności 

nauczyciela. Prace pisemne nie mogą być kserowane, zabierane przez rodziców i uczniów do 

domu. 

4. Prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 


