
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM JANA PAWŁA II W MARKACH 

Rok Szkolny 2019/ 2020 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowań: 

 1 x w semestrze (przy 1 godzinie tygodniowo) 

 2 x w semestrze (przy 2-3 godzinach tygodniowo) 

 3 x w semestrze (przy 4 i więcej godzinach tygodniowo). 

Nieprzygotowanie należy zgłosić na samym początku lekcji. Prawo do nieprzygotowania nie obowiązuje w 

przypadku zapowiedzianych powtórzeń i sprawdzianów. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

2. Uczniowie klasy pierwszej nie otrzymują ocen niedostatecznych w ciągu pierwszych dwóch tygodni roku 

szkolnego.  

3. Formy sprawdzania wiedzy ucznia: sprawdzian pisemny, kartkówka, odpowiedź, aktywność, praca domowa, 

prezentacja, projekt. 

4. Sprawdzian pisemny jest zapowiadany i zapisywany w dzienniku elektronicznym (Librus) co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedzi ustne i kartkówki obejmujące zakres najwyżej trzech ostatnich 

lekcji nie muszą być zapowiadane. 

5. Uczeń ma prawo poprawić pracę klasową, sprawdzian lub test  tylko jeden raz w terminie do dwóch tygodni 

od ogłoszenia wyników. Poprawy odbywają się na lekcjach lub dodatkowych konsultacjach danego 

nauczyciela. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie. 

6. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, test) ma obowiązek napisać ją w 

terminie dwóch tygodni od momentu przyjścia do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycielem. 

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.  

Nieobecność ucznia na pracy pisemnej jest odnotowana w dzienniku elektronicznym skrótem „nb”. 

7. Za niesamodzielną pracę na sprawdzianie czy podczas odpowiedzi uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i 

traci prawo do poprawy oceny. 

8. Rodzice i uczniowie mają wgląd do prac pisemnych do końca roku szkolnego (31 sierpnia 2019). 

9. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i przynosić na lekcje ustalone materiały 

podręcznik i ćwiczenia.  

10. Ocena śródroczna / roczna jest bezpośrednio związana ze średnią ważoną ocen bieżących. Przyjmuje się 

następujący schemat przeliczenia średniej ważonej na ocenę śródroczną i 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 

 

Oceny (w przeliczeniu na procenty) 

Stopień % Stopień % 

6 98 - 100 3+ 64 - 69 

5+ 95 - 97 3 58 - 63 

5 90 - 94 3- 52 - 57 

5- 85 - 89 2+ 46 - 51 

4+ 80 - 84 2 40- 45 

4 75 - 79 1 0 - 39 

4- 70 -74   

 


