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SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA: 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia; opanowanie przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej. 
 
 

1. Obowiązujące oceny cząstkowe, śródroczne i roczne w klasach IV-VIII: 
 
celujący 6 cel 
bardzo dobry 5 bdb 
dobry 4 db 
dostateczny 3 dst 
dopuszczający 2 dop 
niedostateczny 1 ndst 
 

2. Sposób wystawiania oceny semestralnej/ rocznej - wyłącznie według średniej 
ważonej,             

 
Progi w wystawianiu oceny semestralnej/ rocznej: 
 

Celujący od 5,60   i więcej 

Bardzo dobry od 4,60    do 5,59 

Dobry od 3,60    do 4,59 

Dostateczny od 2,60    do 3,59 

Dopuszczający Od 1,60    do 2,59 

Niedostateczny  1,59     i niżej 

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się następujące zasady przeliczania punktów 
na ocenę: 

 



OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ  

POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 95% 

BARDZO DOBRA 94%- 85% 

 DOBRA 84%- 70% 

DOSTATECZNA 69%- 50% 

DOPUSZCZAJACA 49%- 31% 

NIEDOSTATECZNA 30%- 0% 

 

  Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria stosuje się 

następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

 

OCENA PROCENTOWY UDZIAŁ 

POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 

CELUJĄCA 100%- 90% 

BARDZO DOBRA 89%- 75% 

DOBRA 74%- 60% 

DOSTATECZNA 59%- 40% 

 DOPUSZCZAJĄCA 39%- 21% 

NIEDOSTATECZNA 20%- 0% 

 
 
Wagi ocen bieżących : (od 1 do 100)  
 
Sprawdziany-   waga 100 
Kartkówki- waga 40 
Zadania domowe- waga 10 
Odpowiedź ustna- waga 10 
Inne  - aktywność – waga 20 

 

4. Przywileje uczniów:  
 
Uczeń  może poprawiać sprawdzian/ zaległą pracę  – w terminie do dwóch tygodni od daty 
jej oceny. 
 
Ma prawo 3-krotnie w semestrze zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do 
lekcji. 
 
Uzasadnienie oceny nauczyciel pisze na pisemny wniosek rodzica. 

5. Ogólne kryteria oceniania: 
 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 

poziomie wymagań dopełniającym:  

 

Wagi ocen w nauczaniu zdalnym 
Sprawdziany-   waga 50 
Kartkówki- waga 20 
Zadania domowe- waga 5 
Odpowiedź ustna- waga 5 
Inne  - aktywność – waga 10 

 



a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

realizowanym w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

nietypowe rozwiązania,  

c) nie osiągnął wymaganej średniej, ale jest laureatem konkursu przedmiotowego o 

zasięgu co najmniej wojewódzkim, 

d) jest laureatem/ finalistą konkursu/ olimpiady o zasięgu wojewódzkim i wyżej. 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował treści i umiejętności określone 

na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach; 

 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli:  

 

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

  podstawowych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, w zakresie podstawowym o 

średnim stopniu trudności, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli:  

 

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z  lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne   i praktyczne; 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  

 


