
Kontrakt z uczniem: 

1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia lub inne materiały wprowadzone przez 

nauczyciela. 

2. Uczeń może otrzymać oceny za: odpowiedzi ustne, kartkówki,  sprawdziany,  zadania domowe, pracę na lekcji, projekty, 

czytanie, pisanie i inne; 

3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił test lub sprawdzian, pisze go w czasie 2 tygodni od 

powrotu do szkoły, po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie pojawi się do określonego terminu otrzymuje ocenę 

niedostateczną; 

4. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, informacja o niej zapisana w dzienniku lekcyjnym (Librus), a zakres materiału obowiązujący na tym 

sprawdzianie powinien być znany uczniom; 

5. Kartkówki mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane i obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji; 

6. Uczeń otrzymuje każdą pisemną formę kontroli do wglądu i do poprawy na lekcji, a potem zabiera go do domu. 

7. Nauczyciel sprawdzając zadania domowe ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie ucznia, samodzielną 

pracę i choć próby wykonania przez ucznia określonego zadania. Uczeń nie ma prawa dostać oceny niedostatecznej za błędne 

wykonanie zadania domowego, jeżeli nauczyciel widzi starania i wysiłki ucznia. 

8. Większe zadania domowe będą oceniane natomiast krótkie ćwiczenia, aktywność będą nagradzane plusami. Za brak 

podręcznika, bądź zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje minus. Trzy plusy- bardzo dobry. Pięć plusów- 

celujący. Trzy minusy- niedostateczny. 

9. Uczeń nie może odpisywać od innych uczniów zadań domowych i ściągać na kartkówkach i sprawdzianach. Jeżeli uczeń 

zostanie przyłapany na oszustwie otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawienia oceny; 

10. Uczeń ma prawo zgłosić raz w półroczu nieprzygotowanie do lekcji, odnotowane ono zostaje w dzienniku lekcyjnym. 

Nieprzygotowanie do zajęć musi uczeń zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianów oraz 

innych zapowiedzianych form sprawdzenia wiadomości. 

11. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej z testu lub sprawdzianu. Ma na to 2 tygodnie czasu 

od momentu oddania sprawdzianu; Jest to ocena z tą samą wagą wpisana jako kolejna w dzienniku. 

12. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Nauczyciel ma prawo sprawdzić 

jego stan wiadomości; 

13. Na koniec półrocza nie ma możliwości pytania na wyższą ocenę 

14. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne; 

15. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez ucznia. 

16. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień wiąże się z powiadomieniem wychowawcy, rodziców, opiekunów. 

Procentowa skala ocen (dotyczy sprawdzianów i testów z działów): 

100%- celujący (6) 

86%-99%- bardzo dobry (5) 

70%- 85% dobry 

46%- 69% dostateczny 

31%- 45% dopuszczający 

0%-30% niedostateczny 

Forma oceniania i waga: 

- Sprawdzian (ustny i pisemny),praca klasowa,  osiągnięcie wyniku na etapie rejonowym/wojewódzkim-  4 

- sprawdzian z zagadnienia – 3 

-  kartkówka, praca dodatkowa, projekt,  - 2 

- wypowiedź ustna i dłuższa pisemna -2 ćwiczenie, osiągnięcie w konkursach na etapie szkolnym, test (np. typu 

egzaminacyjnego),recytacja wiersza- 2 

- Aktywność, przygotowanie prezentacji, , inna -1 

- Praca na lekcji (praca w grupie), prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zadanie domowe, czytanie -1 



Progi średniej wazonej: 

0-1,59- NIEDOSTATECZNY 

1,60- 2,74 DOPUSZCZAJĄCY 

2,75-3,74 DOSTATECZNY 

3,75-4,74 DOBRY 

4,75-5,59- BARDZO DOBRY 

5,60-6,00 CELUJĄCY 

 

PRZELICZENIE PUNKTÓW Z PRAC PISEMNYCH NA OCENY: 

0-30%   1 

31-35% 2- 

36-40% 2 

41-45% 2+ 

46-50% 3- 

51-60% 3 

61-69% 3+ 

70-75% 4- 

76-80% 4 

81-85% 4+ 

86-90% 5- 

91-94% 5 

95-97% 5+ 

98-99% 6- 

100%    6 

       


