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1. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu. 

2. Uczeń ma obowiązek wklejania skserowanych materiałów do zeszytu.  

3. Uczeń jest przygotowany do zajęcia z trzech ostatnich lekcji.   

4. Przygotowanie do zajęć - Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję podręcznik, zeszyt ćwiczeń 

oraz zeszyt. Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela na początku lekcji o nieprzygotowaniu 

do zajęć, np. brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zadania domowego lub nieopanowanie 

wiadomości z trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma prawo do trzech nieprzygotowań w trakcie półrocza. 

Nieprzygotowanie zaznaczane jest w formie kropek (w dzienniku jako - np). Czwarte oraz każde 

kolejne nieprzygotowanie do zajęć skutkuje oceną niedostateczną. 

5. Za aktywność na lekcji, zadania domowe oraz zadania dodatkowe uczeń może otrzymać plusy, za 

każde cztery plusy uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.       

6. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w skali 1-6.  

7. Procentowa skala ocen: 

100%   - celujący (6) 

98%-99% - celujący minus (6-) 

95%-97% - bardzo dobry plus (5+) 

91% - 94%  - bardzo dobry (5) 

86%-90% - bardzo dobry minus (5-) 

81%-85% - dobry plus (4+) 

76% - 80%  - dobry (4) 

70%-75% - dobry minus (4-) 

61% - 69%  - dostateczny plus (3+) 

51% - 60%  - dostateczny (3) 

46% - 50%  - dostateczny (3-) 

41% - 45%  - dopuszczający plus (2+) 

36% - 40%  - dopuszczający (2) 

31% - 35%  - dopuszczający (2-) 

0% - 30%  - niedostateczny (1) 

 

8. Ocena śródroczna i roczna NIE jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Przy wystawianiu 

oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny cząstkowe, wysiłek, wkład pracy 

i zaangażowanie oraz możliwości ucznia.  

9. Formy sprawdzania wiedzy (wagi): sprawdzian z rozdziału (4), sprawdzian z zagadnienia (np. e-

mail) (3), kartkówka (2), odpowiedź ustna (2), scenka sytuacyjna (2), projekt-plakat/praca dodatkowa 

(2), konkurs – osiągnięcie wyniku na etapie rejonowym/wojewódzkim (4), osiągniecie w konkursach na 

etapie szkolnym (2), udział w konkursie (1), pisanie – dłuższa wypowiedź (2), zadanie domowe (1), 

aktywność (1), praca na lekcji/praca w grupach (1), prowadzenie zeszytu przedmiotowego (1), czytanie 

(1), praca ze słownikiem (1). 

10. Odpowiedzi ustne oraz kartkówki nie są zapowiadane a uzyskane z nich oceny nie podlegają poprawie. 

Oceny uzyskane za zadania domowe, plakaty/projekty, pracę na lekcji, prowadzenie zeszytu, pracę ze 

słownikiem, czytanie, pisanie oraz pracę w grupie i scenki sytuacyjne również nie podlegają poprawie. 

Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczniowie nieobecni na 

sprawdzianie muszą napisać sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń ma prawo do 

jednorazowego poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub testu. Ma na to dwa tygodnie 

od momentu oddania sprawdzianu (termin ustala się z nauczycielem).  

11. Jeśli uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu, innym oszustwie lub oddaniu pracy po terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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