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W klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej, w ocenianiu bieżącym obowiązuje system punktowy. 

Pozwala on na bardziej obiektywne oraz precyzyjne mierzenie osiągnięć ucznia. Systemem 

punktowym zostaje objęta cała działalność ucznia w ramach danego przedmiotu. 2. Każda praca 

pisemna, wypowiedź ustna, referat, plakat, projekt itp. posiada wyznaczoną przez nauczyciela 

liczbę punktów. Do dziennika wpisywana jest liczba punktów, jaką uczeń zdobył wykonując daną 

pracę oraz bazowa liczba punktów (maksymalna liczba punktów, jaką uczeń mógł uzyskać za daną 

pracę). 3. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy 

klasowej). Poprawa musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu uzyskania 

wyniku. Punktacja za pracę poprawkową jest taka sama. Ostateczną ocenę ucznia ze sprawdzianu 

stanowi średnia ocen uzyskanych z pracy klasowej oraz poprawy. Uczeń ma obowiązek poprawy 

pracy pisemnej jeśli otrzymał poniżej 40% punktów możliwych do uzyskania. 4. Nieprzygotowania 

W każdym semestrze uczeń może zgłosić jedno, dwa lub cztery nieprzygotowania do zajęć bez 

ponoszenia konsekwencji (brak pracy domowej, potrzebnych przyborów lub materiałów). Musi 

jednak zgłosić ten fakt przed lekcją. Liczba tych nieprzygotowań zależy od liczby godzin danego 

przedmiotu w tygodniu i jest wpisana w przedmiotowym systemie oceniania. Każde następne 

zgłoszone nieprzygotowanie powoduje utratę 0,5% lub 1% oceny końcowej. Każde niezgłoszone 

nieprzygotowanie powoduje utratę 1% oceny oraz brak możliwości przyznania bonusu za 

przygotowanie do zajęć. Ustala się maksymalny limit utraty procentów z tytułu nieprzygotowania 

do zajęć w wysokości 6% w skali roku dla każdego przedmiotu. W przypadku dalszych 

permanentnych nieprzygotowań ucznia należy informować o tym rodziców, a także uwzględniać 

ten stan w ocenie zachowania. 5. Bonusy a. Bonus za przygotowanie do zajęć Nauczyciel może 

przyznać uczniowi, który był przygotowany do każdych zajęć (prace domowe, potrzebne przybory i 

materiały) lub nie przekroczył limitu dopuszczalnych zgłaszanych przed lekcją nieprzygotowań, 

bonus w wysokości 4% w skali roku. Rozliczenie 2 x 2% następuje na koniec I semestru i na koniec 

roku szkolnego, b. Prace dodatkowe Każdy uczeń może uzyskać bonus za wykonanie 

przedmiotowych prac dodatkowych – maksymalnie 4% rocznie. Tematykę i terminy rozliczenia 

prac dodatkowych ustalają poszczególni nauczyciele. Ostateczny termin rozliczenia wszystkich 

prac dodatkowych podany jest w harmonogramie roku szkolnego. c. Bonus nauczycielski 

Nauczyciel może przyznać bonus za wyjątkowe zaangażowanie i postępy w nauce oraz sukcesy w 

konkursach przedmiotowych – maksymalnie 3% rocznie. d. Zadanie na „szóstkę” Każdy uczeń 

może otrzymać dodatkowe punkty za wykonanie tzw. „zadań na szóstkę” podczas prac klasowych – 



do 10% bazy punktów (bez względu na wynik pracy klasowej). 6. Nauczyciel nie może postawić 

procentów ujemnych uczniowi za złe zachowanie na lekcji lub przerwie. 7. Przynajmniej dwa razy 

w ciągu roku szkolnego (klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna) uczniowie i rodzice otrzymują 

„Wykaz ocen klasyfikacyjnych” za pośrednictwem platformy Librus Synergia. 8. Oceny śródroczne 

są wystawiane na podstawie stosunku wszystkich punktów uzyskanych przez ucznia w semestrze 

do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia przez ucznia w semestrze razy 100% 

powiększonych o wszystkie dodatkowe procenty (za prace nieobowiązkowe i postępy w nauce) 

pomniejszonych o wszystkie procenty za nieprzygotowania do lekcji według poniższej skali dla 

uczniów klas 4-8: 

            1. 0% - 40% ocena niedostateczna 

2. powyżej 40% - 50% ocena dopuszczająca 

3.  powyżej 50% - 74% ocena dostateczna 

4. powyżej 74% - 90% ocena dobre 

5.powyżej 90% - 104% 

6. ocena bardzo dobra .powyżej 104% ocena celująca 

 Ocena dopuszczająca – uczeń jest przygotowany do zajęć, posiada książkę i zeszyt,   

 wykazuje chęć opanowania materiału. 

 Ocena dostateczna – uczeń posiada podstawowe informacje, zna prawa fizyczne, wzory 

             i przedrostki 

 Ocena dobra - uczeń posiada podstawowe informacje, zna prawa fizyczne, wzory 

            i przedrostki. Umie rozwiązywać proste zadania. 

 Ocena bardzo dobra - uczeń posiada podstawowe informacje, zna prawa fizyczne, wzory 

            i przedrostki. Umie rozwiązywać skomplikowane zadania. Typu przynajmniej 2 wzory. 

 Ocena celująca - uczeń posiada podstawowe informacje, zna prawa fizyczne, wzory 

            i przedrostki. Umie rozwiązywać skomplikowane zadania. Typu przynajmniej 3 wzory. 

 Uczeń swoją wiedzą znacznie wykracza poza minimum programowe. 

  


