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SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VIII
 
 

Formy i metody sprawdzania wiedzy

 Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form
aktywności, takich jak np.:

– całogodzinne sprawdziany w formie testów, klasówek;
– kartkówki z bieżącego materiału; 
– praca i aktywność na lekcji; 
– udział w konkursie przedmiotowym; 

 Sprawdziany pisemne , punktacja , oceny :

Ocena Procentowy udział 
punktów

Niedostateczny 0%- 29%

Dopuszczający 30%- 49%

Dostateczny 50%- 69%

Dobry 70%-84%

Bardzo dobry 85%- 95%

Celujący 96%- 100%

 W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie znaków ,,+” i ,,-’’  

Uczeń otrzymuje „+” za poprawną odpowiedź lub prawidłowo wykonane ćwiczenie, zadania .
 Zebranie przez ucznia pięciu znaków „+” jest podstawą do wystawienia oceny bardzo dobrej. 
Uczniowie ,którzy nie uzbierali 5 plusów mogą uzyskać stopnie:
 dobry za cztery „+”,
 dostateczny za trzy „+”, 
dopuszczający za dwa „+”.

 Umowy i uzgodnienia 

➢  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
➢  Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 
➢  Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy; w przypadku 

nieobecności powinien uzupełnić notatki z lekcji i zadania domowe. 



➢  Uczeń ma obowiązek systematycznie rozwiązywać zadane zadania w zeszytach ćwiczeń.
➢  Prace klasowe, krótkie sprawdziany są obowiązkowe. 
➢  Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.
➢  Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 

sprawdzonych prac. 
➢  Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu. 
➢  Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają 

się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 
➢  Krótkie niezapowiedziane mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji. 
➢ Kartkówek nie poprawia się i nie zalicza się.
➢ Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie 

dotyczy prac klasowych i zapowiedzianych kartkówek).  
➢ Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić brak zadania bez podania przyczyny 

(zgłosić należy na początku lekcji zanim nauczyciel zacznie sprawdzać zadanie domowe, w 
przeciwnym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną). 

Wystawianie oceny semestralnej i końcoworocznej 

➢ Ocena semestralna i całoroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Oceny z 
prac klasowych są wyższej rangi niż pozostałe oceny (waga 2). 

➢ Przedmiotem oceny ucznia jest suma posiadanych wiadomości i umiejętności, których 
zakres jest określony programem nauczania. 

➢  Nauczyciel wystawiając ocenę z przedmiotu uwzględnia: 
 - stopień opanowania materiału;  
- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków;  
- postępy uczniów i ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy ucznia); 
 -  aktywność na lekcji;  -  systematyczność i pilność; 
 -  samodzielność pracy;  
-  prezentacje przez uczniów własnej pracy;
 -  rozwiązywanie dodatkowych problemów; 
- wyniki ucznia w zaplanowanym ocenianiu (prace klasowe, testy). 

➢  Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel na tydzień przed klasyfikacją  
➢  Wystawiona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
➢  Ocenę klasyfikacyjną semestralną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej pięciu ocen 

cząstkowych, w tym dwóch z prac pisemnych, jakie uczeń uzyskał w wyniku stosowania 
wyżej wymienionych form sprawdzania umiejętności i wiadomości. 

➢  Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel na podstawie co najmniej pięciu ocen 
cząstkowych i oceny semestralnej I semestru.

➢  W razie opuszczenia przez ucznia ponad 50% obowiązkowych zajęć, nauczyciel (bez 
względu na uzyskane oceny cząstkowe) może go nie klasyfikować.

Ocena uczniów realizujących program dostosowania wymagań do 
możliwości ucznia 

Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych zaleceń zawartych w opiniach 
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. 
Uczniowie z opinią o dostosowaniu wymagań realizują zadania na miarę swoich 



możliwości. W przypadku czynienia postępów otrzymują ocenę pozytywną, natomiast, gdy 
nie wykazują starań i nie robią postępów na miarę swoich możliwości, negatywną. 


