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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 
 

ANEKS NR 1 
 

1. Ocenom cząstkowym, zdobywanym przez uczniów, przypisane są określone wagi:  
 
 praca klasowa, test z całego działu, testy przygotowujące do matury – waga 8 

 sprawdzian – waga 7 

 kartkówka, odpowiedź ustna – waga 3 

W PZO określone zostają formy sprawdzania wiedzy wynikające ze specyfiki przedmiotu 
(ćwiczenia, praca na lekcji, zadania, praca literacka, aktywność itp. ) oraz ich wagi. 

2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę wg następujących progów: 

 poniżej 1,71 – ocena niedostateczna 

 od 1,71  do 2,70 – ocena dopuszczająca 

 od 2,71 do 3,70 – ocena dostateczna 

 od 3,71 do 4,70 – ocena dobra 

 od 4,71 d0 5,50 – ocena bardzo dobra 

 od 5,51 – ocena celująca 
3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową. Poprawa odbywa się w formie i terminie 

wskazanym przez nauczyciela. Określa się wagi ocen poprawianych: 

 poprawa pracy klasowej – waga 10 

 poprawa sprawdzianu – waga 9 

Oceny z poprawy innych form oceniania mają taką samą wagę jak poprawiana ocena. 

4. TRYB PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANEJ OCENY ROCZNEJ 
1) Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli: 

a) średnia ważona (roczna) mieści się w określonych przedziałach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPRAWA NA OCENĘ 
WARTOŚCI ŚREDNIEJ 
WAŻONEJ 

dopuszczającą 1,50 - 1,70 

dostateczną 2,59 - 2,70 

dobrą 3,59 - 3,70 

bardzo dobrą 4,59 - 4,70 

celującą 5,39 - 5,50 
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b) zgłosi nauczycielowi  prowadzącemu zajęcia chęć podwyższenia tej oceny, 
c) wykona określone przez nauczyciela zadania (wykazując się 

wiadomościami i umiejętnościami wymaganymi na oczekiwaną ocenę) 
w wyznaczonym terminie, nie później niż 7 dni przed radą klasyfikacyjną. 

2) Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w punkcie 4.1), może ubiegać się 
o podwyższenie oceny jedynie poprzez wykazanie się wiedzą i umiejętnościami 
z materiału nauczania danego przedmiotu z zakresu całego roku szkolnego. 

 
Rodzic, prawny opiekun/pełnoletni uczeń  zobligowany jest do: 

a) złożenia nauczycielowi pisemnego wniosku o sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia propozycji oceny, 

b) stawienia się w wyznaczonym przez nauczyciela terminie i przystąpienia 
do określonej przez nauczyciela formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności, 

3) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny roczne tylko 
o jeden stopień.  

 
5. W przypadku ocen cząstkowych stosuje się skalę procentową przeliczaną według 

następujących kryteriów : 
ocena dopuszczająca   40% - 55% 
ocena dostateczna  56% - 74% 
ocena dobra  75%- 85% 
ocena bardzo dobra  86% -95% 
ocena celująca  96%-100 % 
  


