
Przedmiotowy system oceniania.  

Sposoby sprawdzania osiągnieć edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej 

Historia 
 

JAWNOŚC OCENIANIA 

 
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych i sposobach sprawdzania  tych osiągnięć.  
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców. 
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń ( i jego rodzic, w razie życzenia) otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

 OCENIANIE 

 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne ustala się według następującej skali: 

celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), 

niedostateczny (1). 

2. Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za: 

 odpowiedzi ustne 

 prace pisemne ( sprawdziany – po zakończeniu działu, kartkówki- 1 - 3 lekcje, 

prace klasowe, egzaminy próbne i inne ustalone przez zespoły przedmiotowe) 

 zadania domowe 

 aktywność  

 udział w konkursach przedmiotowych 

 

Prace pisemne oceniane są w skali procentowej :  100%-   celujący 

                                                                               91% - 99%  bdb 

                                                                              71% - 90%  db 

                                                                              51% - 70%  dost 

                                                                              36% - 50%  dop 

                                                                              0  - 35%  ndst 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wystawiania ocen cząstkowych z 

przedmiotu, ich liczba powinna wynosić min. ilość godzin przedmiotu + 2. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany oceniać ucznia za pracę pisemną i ustną 

5. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w roku nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy 

zapowiadanych kartkówek i lekcji powtórzeniowych), 

6. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w półroczu  brak zadania 

/zeszytu/podręcznika/zeszytu ćwiczeń.  

7. Uczeń ma prawo zgłosić dodatkowe nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co 

najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności. 

 

 

OCENIANIE I POPRAWA PRAC PISEMNYCH 
      

1. Prace klasowe powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane 

w dzienniku. 

2. Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni. 

3. Każdy uczeń ma prawo do poprawy ocen ze sprawdzianu w terminie ustalonym przez 

nauczyciela  

 



4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracach pisemnych , uczeń 

ma obowiązek jej napisania w ramach najbliższych zajęć wyrównawczych. W 

przypadku dłuższej niż jeden tydzień usprawiedliwionej nieobecności, należy napisać 

pracę w ciągu dwóch tygodni 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na pracy pisemnej (ucieczka) 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

6. Kartkówki i odpytywanie ustne mogą być nie zapowiadane. 

7. Wszystkie prace pisemne  są obowiązkowe. 

8. Uczniowie mają możliwość podwyższania oceny końcowo-rocznej, jeżeli spełnią 

następujące warunki: 

 Nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności 

 Zaliczyli w terminie wszystkie prace pisemne 

 Wykorzystali wszystkie możliwości do poprawy ocen bieżących ze 

sprawdzianu 

 

       Sposób sprawdzenia wiadomości jest ustalany indywidualnie z nauczycielem 

danego   przedmiotu. Nie przewiduje się podwyższania oceny półrocznej. 

 

INNE POSTANOWIENIA 
 

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika podanego przez nauczyciela oraz 

prowadzenia zeszytu 
2. Uczeń może mieć dostosowane wymagania edukacyjne oraz metody i formy pracy na 

podstawie opinii poradni psychologicznej. 
3. Uczniowie wskazani opinią poradni i uczących ich nauczycieli mają obowiązek udziału w 

zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


