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1.   Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów na lekcjach. 

 Sprawdziany pisemne całogodzinne sprawdzające stopień opanowania wiedzy z 

co najmniej jednego działu. 

 Kartkówki z materiału z trzech ostatnich lekcji. 

 Odpowiedzi ustne. 

 Sprawdzenie wykonania zadania domowego. 

 Aktywność podczas lekcji. 

 Opracowanie danego tematu w domu i wygłoszenie referatu przez ucznia na 

lekcji. 

 Próbne egzaminy maturalne. 

 Przygotowanie ucznia do lekcji, w tym posiadanie podręcznika. 
 
 

2.   Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów. 

 Sprawdziany całogodzinne zapowiadane są co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 Sprawdziany powinny być oddane w terminie do 14 dni i omówione. 
 Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane. 

 Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

 Poprawa uzyskanej przez ucznia oceny niedostatecznej ze sprawdzianów 

pisemnych może nastąpić w terminie do tygodnia od dnia jej otrzymania. 

 W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń zalicza 

sprawdzian niezwłocznie po powrocie do szkoły, lub w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

 W przypadku ucieczki z lekcji lub nieobecności nieusprawiedliwionej w dniu, 

w którym był zapowiedziany sprawdzian, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
 Uczeń przyłapany na odpisywaniu podczas pisania sprawdzianu otrzymuję ocenę 

niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

3.   Zasady oceniania prac pisemnych. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 
 

Sprawdziany jednowagowe i kartkówki Próbne egzaminy maturalne, 
sprawdziany całoroczne  

0 – 50% ndst. 0 – 30% ndst 
51 – 60% dop 31 – 50% dop 
61 – 75% dst 51 – 74% dst 
76 – 89% db 75 – 90% db 
90- 100% bdb 91- 100% bdb 
98 -100% cel + materiał wykraczający 
poza podstawę programową 

95 – 100% cel + materiał wykraczający 
poza podstawę programową 
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Sprawdziany dwuwagowe 

biologia chemia fizyka geografia 

0 – 50% ndst. 0 – 30% ndst 0 – 30% ndst 0 – 30% ndst 
51 – 60% dop 31 – 50% dop 31 – 50% dop 31 – 50% dop 
61 – 75% dst 51 – 74% dst 51 – 74% dst 51 – 74% dst 
76 – 89% db 75 – 90% db 75 – 90% db 75 – 90% db 
90- 100% bdb 91- 100% bdb 91- 100% bdb 91- 100% bdb 
98 -100% cel + materiał 
wykraczający 
poza podstawę 
programową 

95 – 100% cel + materiał 
wykraczający 
poza podstawę 
programową 

95 – 100% cel + materiał 
wykraczający 
poza podstawę 
programową 

95 – 100% cel + materiał 
wykraczający 
poza podstawę 
programową 

 

Gimnazjum Dwujęzyczne 
 

Sprawdziany jednowagowe i kartkówki sprawdziany dwuwagowe 
0 – 39% ndst. 0 – 30% ndst 
40 – 49% dop 31 – 50% dop 
50 – 59% dst; 60-69% +dst 51 – 74% dst 
70 – 79% db; 80-89% +db 75 – 90% db 
90- 100% bdb 91- 100% bdb 
98 -100% cel + materiał wykraczający 
poza podstawę programową 

95 – 100% cel + materiał wykraczający 
poza podstawę programową 

 

 

Uczeń może otrzymać ocenę  cel u j ącą:  

 gdy jego wiadomości i umiejętności są na poziomie ponadprogramowym, 

 za próbny egzamin maturalny oraz pakiety zadań maturalnych w kl. III, 

gdy uzyskany przez niego wynik mieści się w granicach 96-100%. 

 za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
 
 

 Ocenę  wagi  1  otrzymuje uczeń za: 

 odpowiedz ustną z bieżącego materiału, 

 zadanie domowe, 

 referat, 

 aktywność na lekcji, 

 kartkówkę, 

 udział w konkursach. 
 

 Ocenę  wagi  2  otrzymuje uczeń za: 

 sprawdzian z całego działu programowego, 

 pakiet zadań maturalnych, 

 próbny egzamin maturalny, 

 szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, 

 udział w projektach badawczych. 
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4.   Zasady ustalania oceny semestralnej i ońcoworocznej. 

Ocena semestralna lub końcoworoczna jest średnią ważona ocen 

cząstkowych według następujących przedziałów: 

Wynik Stopień 
semestralny lub 

roczny 

Wynik Stopień semestralny 
lub roczny 

0 - 1.57 ndst. 3.6 - 4.5 db. 
1.76 - 2.5 dop. 4.6 - 5.5 bdb. 
2.6 - 3.5 dst. 5.6 - 6.0 cel. 

 

5.   Uczeń ma prawo, raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych, 

z wyjątkiem lekcji podczas, których odbywają się powtórki przerobionego 

materiału nauczania i sprawdziany pisemne. 

6.   Warunki podwyższania oceny końcoworocznej. 

Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny końcoworocznej na warunkach określonych 

w Statucie Szkoły. 

7.   Uczeń ma możliwość poprawy innych ocen niż niedostateczne, ze sprawdzianów 

pisemnych tylko w przypadku gdy: 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, 

- nie unika pisania sprawdzianów w pierwszym terminie. 

Decyzję o możliwości poprawy oceny podejmuje nauczyciel. 

8.   Uczeń ma obowiązek posiadania podręcznika i systematycznego prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego według wymagań nauczyciela. Brak podręcznika i 

uzupełnionego zeszytu wraz z zadaniem domowym powoduje otrzymanie przez 

ucznia oceny niedostatecznej wagi I. 


