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Dyżur i konsultacje 

Dyżur odbywa się we wtorek od 8:30 – 9:15. Trzeba jednak umówić się wcześniej mailowo, najpóźniej do 20:30 

dnia poprzedniego. W przypadku jakichkolwiek pytań (ucznia bądź rodziców) – można kontaktować się z lektorem 

mailowo. Adres mailowy lektora: ja.kubota@gmail.com  

 

Oceny cząstkowe 

Oceny cząstkowe są wystawiane w systemie wagowym. Obowiązują wagi 1, 2 i 3. Oznacza to, że otrzymana ocena 

wagi 1 liczy się do średniej pojedynczo, wagi 2 – podwójnie, a wagi 3 – potrójnie. Uczniowie zawsze są 

informowani, jakiej wagi będzie dana ocena. 

Oceny z prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, zadań domowych) oraz punktowanych wypowiedzi ustnych 

są wystawiane według poniższego systemu: 

Próg 

procentowy 

poniżej 

50% 
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 92% 94%  95% 

Ocena 1 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6 

Do średniej 

liczy się 
1,00 2,00 2,33 2,66 3,00 3,33 3,66 4,00 4,33 4,66 5,00 5,33 6,00 

 

Oceny wagi 1 zdobywa się za:   Oceny wagi 2 zdobywa się za:  Oceny wagi 3 zdobywa się za: 

Krótsze kartkówki (5 – 15 min)  Dłuższe kartkówki (15 – 30 min) Sprawdziany (30 – 90 min) 

Krótsze zadania domowe   Dłuższe zadania domowe  Dłuższe wypowiedzi ustne 

Krótsze wypowiedzi ustne  I semestr (tylko w II semestrze)* 

Kartkówki, sprawdziany 

Każda forma sprawdzająca wiedzę ucznia jest zapowiadana. W związku z tym nie jest możliwe zgłoszenie 

nieprzygotowania na kartkówkę, sprawdzian lub wypowiedź ustną.   

Zadania domowe 

Krótsze zadania domowe oceniane są na „+” i „–”. Za brak całości lub części zadania domowego uczeń dostaje „–”. 

Czwarty i każdy kolejny „–” oznacza ocenę 1 wagi 1. Za bezbłędnie zrobione i przeczytane przed grupą zadanie 



domowe uczeń otrzymuje „+”. Czwarty i każdy kolejny „+” oznacza ocenę 5 wagi 1. Inne zadania domowe są 

oceniane wg reguł przedstawionych w powyższej tabelce – uczniowie otrzymują za nie oceny wagi 1 lub 2.  

 

Wypowiedzi ustne 

Wypowiedzi ustne są oceniane według kryteriów zaprezentowanych w poniższej tabeli. Podana jest także 

maksymalna liczba 

punktów możliwa do 

zdobycia w obrębie 

każdego kryterium, w 

zależności od wagi. 

 

Poprawy 

Poprawie ulegają jedynie oceny wagi 3 (oprócz oceny, którą uczeń otrzymuje w drugim semestrze za pierwszy 

semestr). Może być poprawiona każda taka ocena, nie tylko niedostateczna. Uczeń ma jedno podejście do 

poprawy każdej z ocen. Odbywają się one w trakcie konsultacji. Chęć podejścia do poprawy należy wcześniej 

zgłosić. Nieusprawiedliwione niestawienie się na umówioną poprawę skutkuje utratą szansy poprawiania tej 

oceny. Uzyskana ocena jest wpisywana do dziennika i liczy się do średniej jako kolejna ocena wagi 3 – bez względu 

na to, czy jest lepsza, równa, bądź gorsza od poprzedniej. 

Termin ostatnich popraw w pierwszym semestrze: 16 grudnia 2014 

Termin ostatnich popraw w drugim semestrze: 16 czerwca 2015 

Frekwencja 

Uczeń może (nie musi) zostać nieklasyfikowany, jeśli przekroczy próg nieobecności (50%). Musi wtedy zdać 

pisemny egzamin klasyfikacyjny w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.  

Oceny semestralne 

Oceny semestralne są wystawiane na podstawie średniej ważonej wyliczonej na podstawie ocen cząstkowych 

uzyskanych przez ucznia w danym semestrze. Średnia zaokrąglana jest do drugiego miejsca po przecinku, wg 

zasad matematycznych. Oceny semestralne są wystawiane wedle poniższego systemu: 

Średnia poniżej 1,5 od 1,5 od 2,5 od 3,5 od 4,5 od 4,5** 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 

*Ocena z pierwszego semestru staje się automatycznie pierwszą oceną wagi 3 wystawioną na drugi semestr.  

**Uczeń może (nie musi) otrzymać ocenę celującą, jeżeli uzyskał średnią min. 4,5 w obrębie każdej z wag. 

Uczeń, który uzyska na semestr ocenę niedostateczną musi zdać pisemny, a następnie ustny egzamin 

poprawkowy w terminie wyznaczonym przez dyrekcję szkoły. 

Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwszy semestr: 18 grudnia 2014 

Ostateczny termin wystawienia ocen za drugi semestr: 18 czerwca 2015 

 Treść Bogactwo Poprawność Wymowa Płynność Max. 

waga 1 4 2 2 1 1 10 

waga 2 8 4 4 2 2 20 


