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ZASADY OCENIANIA 
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W MARKACH 

ZGODNE ZE STATUTEM LO Z DNIA 14 LISTOPADA 2019 R. 

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZK. 2019/20 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, przez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

2. Oceny bieżące powinny odzwierciedlać różnorodne formy pracy ucznia: odpowiedź, pracę 

pisemną, aktywność lekcyjną i pozalekcyjną, zadania domowe, test, ankietę, sprawdzian, 

konkursy przedmiotowe, samodzielne prace nadobowiązkowe. 

3. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i kartkówek: 

1) jednogodzinny lub dłuższy sprawdzian pisemny powinien być zapowiedziany uczniom 

przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany w terminarzu 

dziennika elektronicznego; 

2) kilkunastominutowe kartkówki, dotyczące materiału bieżącego, zapowiada się z 

wyprzedzeniem jednej lekcji; 

3) kartkówki z ostatniego tematu i pracy domowej nie wymagają zapowiedzi; 

4) uczeń ma prawo poprawić tylko jeden raz pracę klasową, sprawdzian lub test w terminie 

do dwóch tygodni od ogłoszenia wyników. W szczególnych przypadkach nauczyciel 

może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu. Poprawy odbywają się na lekcjach lub 

dodatkowych konsultacjach danego nauczyciela; 

5) nauczyciel wpisuje ocenę wyższą niż poprawiana;  

6) kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie; 

7) uczeń, który nie pisał sprawdzianu, ma obowiązek zaliczyć pisemnie lub ustnie materiał, 

który obejmował ten sprawdzian w ciągu 2 tygodni od daty przyjścia do szkoły lub w 

terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. Niewywiązanie się z tego obowiązku 

skutkuje oceną niedostateczną; 

8) w ciągu dnia może odbywać się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej 

niż trzy sprawdziany; 

9) za nieobecność na sprawdzianie uczeń nie otrzymuje oceny; 

10) prace pisemne powinny być ocenione przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 1 

miesiąc; 

11) za niesamodzielną pracę na sprawdzianie, pracy pisemnej czy podczas odpowiedzi 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawy oceny; 

12) Ustala się, następujące progi procentowe przy ocenianiu bieżącym oraz części pisemnej 

egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego: 

a) Ocena   6      →   98% - 100% 

b) Ocena   5+    →   95% -  97% 

c) Ocena   5      →   90%  -  94% 

d) Ocena   5-    →   85% -  89% 
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e) Ocena   4+   →   80% -  84% 

f) Ocena   4     →   75% -  79% 

g) Ocena   4-    →   70% -  74% 

h) Ocena   3+   →   64% -  69% 

i) Ocena   3     →   58% -  63% 

j) Ocena   3-    →   52% -  57% 

k) Ocena   2+   →   46% -  51% 

l) Ocena   2     →   40% -  45% 

m) Ocena   1     →   0%   -  39% 

13) na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom w szkole; 

14) za zgodą nauczyciela prace mogą być kserowane lub fotografowane przez ucznia lub 

jego rodziców; 

15) prace pisemne uczniów są przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z każdego przedmiotu nie ponosząc 

konsekwencji: 

1) jeden raz w okresie - przy jednej godzinie przedmiotu w planie nauczania tygodniowo; 

2) dwa razy w okresie – przy dwóch lub trzech godzinach tygodniowo; 

3) trzy razy w okresie - przy czterech i więcej godzinach tygodniowo. 

5. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

6. Uczniom klas pierwszych nie stawia się ocen niedostatecznych w ciągu pierwszych dwóch 

tygodni nauki (do 15 września).  

7. Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel przedmiotu uwzględniając oceny bieżące. 

Nauczyciel może uwzględniać średnie ważone ocen bieżących.  

8. Proponuje się następujący schemat przeliczenia średniej ważonej ocen bieżących na ocenę 

śródroczną lub roczną. 

 

Średnia Ocena Średnia Ocena 

1,74 i poniżej Niedostateczny od 3,75 do 4,74 dobry 

od 1,75 do 2,74 Dopuszczający od 4,75 do 5,74 bardzo dobry 

od 2,75 do 3,74 Dostateczny od 5,75 celujący 

 

 

Sławomira Kozak 

Dyrektor Szkoły 


