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1. Ustalenie minimalnej liczby ocen  dla przedmiotu realizowanego w 

wymiarze : 

 Jedna  godzina w tygodniu – min. 3 ocen 

 

2. Formy i sposoby oceniania, zakres materiału 

1. Sprawdziany, kartkówki – obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji 

lub sprawdzające daną umiejętność. 

2. Odpowiedzi ustne  

3. Prace domowe  

4. Prezentacje, prace w grupie 

5. Udział w konkursach  

6. Zadania dodatkowe 

7. Aktywność 

3. Dodatkowe zadania podlegające ocenie 

1. Laureat  konkursu szkolnego, międzyszkolnego, rejonowego otrzymuje 

ocenę   celującą wagi  2 

2. Laureat konkursu rejonowego oraz uczeń, który zakwalifikował się do 

etapu wojewódzkiego otrzymuje ocenę celującą wagi 4 

3. Laureat konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego otrzymuje cenę 

celującą wagi 5 

4. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Pięć plusów = ocena 

celująca.  

5. Uczeń otrzymuje minusy za brak pracy na lekcji, brak aktywności 

podczas pracy w grupie. Pięć minusów = ocena niedostateczna. 

 

4. Kryteria poszczególnych ocen w przypadku punktowanych form 

oceniania 

 

           Celujący –         98%-100% maks. pkt. 

           Bardzo dobry – 91%-97% maks. pkt. 

           Dobry –             75%-90% maks. pkt. 

           Dostateczny –    53%-74% maks. pkt. 



           Dopuszczający – 35%-52% maks. pkt. 

           Niedostateczny  -  0- 34% pkt. 

 

5. Kryteria oceniania - wymagania na poszczególne oceny zgodnie 

z WSO 

6. Tryb poprawiania ocen cząstkowych lub ich uzyskania w przypadku 

nieobecności ucznia 

 

Lekcja poprawkowa – pod koniec każdego półrocza. 

7. Możliwość  skorzystania z dodatkowej pomocy  ze strony nauczyciela 

w przypadku trudności w nauce  i nadrobienie braków i  zaległości przez 

ucznia 

 

W terminie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy uczniem i nauczycielem 

 

8. Sposób ustalania oceny śródrocznej i końcowo rocznej ,  wpływ 

poszczególnych  ocen cząstkowych na oceny końcowe 

 

 Ocena śródroczna jest ustalana na podstawie ocen cząstkowych. 

 Ocena końcoworoczna ustalana jest na podstawie oceny śródrocznej i 

ocen cząstkowych z II półrocza. 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas 

wystawiania oceny końcoworocznej.   Dotyczy to uczniów: 

    1. którzy w II semestrze wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 

0,5  w nauce w stosunku do I semestru. 

    2. w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w 

szpitalu itp.) 

 

ŚREDNIA WAŻONA OCEN: 

 

WAGA 5 Prace klasowe i 

ich poprawy 

 

Sprawdziany 

testy 

  

 

 

 

 

Konkursy, 

zadania 

dodatkowe, 

WAGA 4 Testy próbne 

Testy roczne  

Testy półroczne 

Praca w 

klasie, 

kartkówki, 

wypowiedź 

ustna 

WAGA 3 Recytacja, 

ćwiczenia 

praktyczne, karty 

pracy (praca 

 

 



indywidualna), 

dyktanda  

Prace 

długoterminowe, 

projekty 

występy 

WAGA 2 Zeszyt ćwiczeń – 

po całkowitym 

wypełnieniu 

Zadanie 

domowe, 

praca w 

grupie, 

aktywność 

na lekcji 

WAGA1 Nieprzygotowanie, 

czytanie 

 

Od 1,60 do 2,59 – dopuszczający 

Od 2,60 do 3,59 – dostateczny 

Od 3,60 do 4,59 – dobry 

Od 4,60 do 5,59 – bardzo dobry 

Od 5,60 do 6,00 – celujący 

Ocena z plusem - +0,5 

Ocena z minusem - - 0,25 

 


