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Zasady sprawdzania wiedzy  

1. Uczeń musi otrzymać w każdym półroczu minimum 4 oceny cząstkowe.  2. Oceny 

są wystawiane ze sprawdzianów, kartkówek, prac domowych, odpowiedzi  ustnych, 

projektów, pracy na lekcji.  

3. W każdym półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie maksymalnie 2 razy;  

każde następne oznacza ocenę niedostateczny. Nieprzygotowanie nie obejmuje  

wcześniej zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. Nieprzygotowanie do lekcji  

musi być zgłoszone na samym początku lekcji, w przeciwnym razie uczeń otrzymuje  

ocenę niedostateczny.  

4. Uczeń, który przychodzi do szkoły pierwszy dzień po chorobie, lub uczeń, który z  

powodów losowych nie mógł przygotować się do lekcji i zgłosił ten fakt  

nauczycielowi podając racjonalny powód, nie jest w tym dniu pytany, ani nie pisze  

kartkówki, musi jednak nadrobić braki. Termin uzupełnienia materiału określony jest  

przez nauczyciela; niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować wstawieniem  

oceny niedostatecznej.  

5. Nauczyciel może zadać pracę dodatkową tylko dla chętnych. Taka praca oceniana jest  

zgodnie z obowiązującą skalą ocen, jednak jeśli ocena za pracę nie satysfakcjonuje  

ucznia, może nie być wstawiona.  

Kryteria uzyskania poszczególnych ocen  

Na ocenę śródroczną mają wpływ wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w semestrze, a na 

ocenę roczną wszystkie oceny cząstkowe uzyskane w trakcie roku szkolnego (bez oceny 

semestralnej).  

Prace pisemne oceniane są następująco:  

- 97% - 100% - stopień celujący (6),  

- 95% - 96% stopień bardzo dobry plus (5+),  

– 90% - 94%- stopień bardzo dobry (5),  

– 87% - 89% - stopień dobry plus (4+)  

– 75% - 86% - stopień dobry (4),  

– 72% - 74% - stopień dostateczny plus (3+),  

– 60% - 71% - stopień dostateczny (3) ,  

– 57% - 59% - stopień dopuszczający plus (2+),  

– 42% - 56% - stopień dopuszczający (2),  

– 39% - 41% - stopień niedostateczny plus (1+),  

– 0% - 38% - stopień niedostateczny (1). 

Ocenianie Sprawdzianów Umiejętności Maturalnych:  

Sprawdzian Umiejętności Maturalnych (SUM) oceniany jest każdorazowo i za każdym 



razem wpisywana jest ocena (z wagą 2) według skali:  

97% – 100% – ocena celujący,  

86% – 96% – ocena bardzo dobry,  

70% – 85% – ocena dobry,  

50% – 69% – ocena dostateczny ,  

30% – 49% – ocena dopuszczający,  

0% – 29% – ocena niedostateczny.  

Zasady poprawiania ocen:  

1. Uczeń może poprawić ocenę dostateczny lub niżej z kartkówek i sprawdzianów. 

2. Ocenę można poprawiać jednokrotnie w terminie wyznaczonym przez  

nauczyciela.  

3. Jeżeli uczeń poprawił sprawdzian na ocenę wyższą, wówczas ocena, którą poprawiał,  

zmienia wagę na 1, a nowa ocena wpisana jest z wagą 2. Jeżeli uczeń z poprawy  

sprawdzianu otrzymał ocenę niższą, zostaje ona wpisana do Librusa z wagą 0, a waga  

oceny, którą poprawiał, nie ulega zmianie.  

4. Nauczyciel może sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, który w wyznaczonym  

terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny wymaganej przez nauczyciela  

formy pracy (np. sprawdzian, kartkówka, praca domowa), w ustalonym przez siebie  

terminie i formie.  

Ocena śródroczna i roczna wystawiana jest wg. następującej skali:  

1,00 –1,69 – niedostateczny  

1,70– 2,59 – dopuszczający  

2,60 – 3,59 – dostateczny  

3,60 – 4,59 – dobry  

4,60 – 5,29 – bardzo dobry  

5,30 – 6,00 – celujący  

Nie dopuszcza się możliwości „dopytywania” na wyższą ocenę śródroczną lub roczną. W 

uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę śródroczną i roczną  

wyższą niż ocena wynikająca z obowiązującej skali.  

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oceniani są zgodnie z zaleceniami 

poradni specjalistycznej. Uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi problemami z  

pisaniem i czytaniem, przy pracach pisemnych oceniani są tylko za kompozycję, treść, styl i  

bogactwo językowe, błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazu nie są brane pod  

uwagę. 

Sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 

Wszystkie oceny są zapisywane w dzienniku elektronicznym Librus. Kartkówki oddawane są 



uczniowi, nauczyciel przechowuje sprawdziany do końca roku szkolnego, na prośbę rodzica 

udostępnia je do wglądu podczas konsultacji.  

Pozostałe kwestie dotyczące oceniania na zajęciach języków obcych są zgodne  

z zasadami zawartymi w WSO. 


