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wymagania przedmiotowe dla klas 4-8 SP  rok 2022/2023

1. Uczeń na każdą lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz

przybory do pisania.

2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego odrabiania prac domowych. Zeszyt ćwiczeń

oraz zeszyt  przedmiotowy  podlegają ocenie.

3. Po każdym z rozdziałów uczniowie przystępują do napisania testu zapowiedzianego 7

dni  wcześniej  (zakres  materiału  będzie  podawany  na  platformie  Librus).  Test

poprzedzony  jest  powtórzeniem  wiadomości.  Kartkówki  oraz  odpytywanie  (z  3

ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.

4. Uczeń w ciągu semestru  może być 3 razy nieprzygotowany do lekcji ( w przypadku

odpowiedzi  ustnej lub niezapowiedzianej kartkówki) .  Uczeń w ciągu semestru ma

również  do  wykorzystania  3  braki  zadań  BZ  (za  brak  pracy  domowej).  Kolejne

nieprzygotowanie lub brak zadania skutkuje oceną NDST.

5. W klasach 4-8 SP stosujemy następującą skalę ocen :

 Celujący -100%

 bardzo dobry 91-99%

 dobry- 75%-90%

 dostateczny- 51%-74%

 dopuszczający- 31% -50%

 niedostateczny -0-30%

6. Oceny  ze  sprawdzianu:  niedostateczna  i  dopuszczająca  mogą  być  jednorazowo

poprawione w ciągu 14 dni od napisania testu. Uczeń, który z usprawiedliwionych

przyczyn nie był obecny na sprawdzianie musi go napisać w ciągu 14 dni od momentu

powrotu do szkoły.

7. Na zajęciach oceniana jest aktywność uczniów poprzez znaczki „+” oraz ,,-‘’.

Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą a 5 plusów ocenę celującą. 

Minusy  uczeń  zbiera  za  brak  pracy  na  lekcji  ,  3  minusy  oznaczają  ocenę

niedostateczną.

8. W klasach 6-8 stosujemy do wystawienia ocen rocznych i  śródrocznych stosujemy

średnią ważoną ocen cząstkowych według następującej skali: 

 6,0-5,4- ocena celująca

  5,3- 4,6- ocena bardzo dobra



 4,5- 3,6- ocena dobra 

 3,5- 2,6- ocena dostateczna

 2,5-1,6- ocena dopuszczająca 

 1,5-0- ocena niedostateczna

9. Kategorie ocen oraz ich wagi: 

 Waga 3: sprawdzian/test, konkurs przedmiotowy, projekt, egzamin próbny 

 Waga 2: słownictwo, wypowiedź pisemna, prezentacja, 

 Waga 1: zadanie domowe, zeszyt/zeszyt ćwiczeń, praca na lekcji, aktywność, plakat,

kartkówka, odpowiedź ustna

                                                          


