
KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W DANKOWICACH 
 

1. Uczeń oceniany jest w skali 1 – 6. 

2. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za: 

a) godzinne lub dwugodzinne prace kontrolne, sprawdziany 

b) odpowiedzi ustne, dyktanda, recytacje i kartkówki 

c) oceny za aktywność, prace dodatkowe, zadania domowe, prace plastyczne, projekty, wykonywanie  

    krótkich utworów muzycznych, śpiew w grupie i solo 

3. Minimalna ilość ocen cząstkowych przy liczbie godzin tygodniowo z danego przedmiotu:                    

a) 1 godz. tygodniowo – 3 oceny 

b) 2 godz. tygodniowo – 4 oceny 

c) 3 godz. tygodniowo – 5 ocen 

d) 4 godz. tygodniowo i więcej – 6 ocen 

4. Wartości ocen: 

a) godzinne lub dwugodzinne prace kontrolne, sprawdziany, prace dodatkowe wymagające szczególnego  

    wysiłku, zajęcie miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursie – 3 

b) odpowiedzi ustne, dyktanda, recytacje i kartkówki, przygotowanie się do konkursu na poszczególnych  

    etapach, praca na lekcji – 2 

c) oceny za aktywność, prace dodatkowe, praca z tekstem, praca z dziełem artystycznym, zadania domowe,  

    praca w grupie, prowadzenie zeszytu - 1 

5. Godzinne lub dwugodzinne prace kontrolne pisane przez klasę podczas nieobecności ucznia (spowodowanej 

np. chorobą), uczeń ten powinien napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu 2 tygodni  

od powrotu do szkoły). Niewywiązanie się z ww. ustaleń skutkuje oceną niedostateczną. 

6. Uczeń może pisać poprawę sprawdzianu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą,  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio wpisuje się 

ocenę z poprawy. 

7. W trakcie semestru na początku lekcji uczeń może zgłosić (z wyjątkiem lekcji z zapowiedzianą kartkówką  

lub sprawdzianem), podchodząc do biurka nauczyciela: 

a) 2 razy nieprzygotowanie do lekcji i 2 razy brak zadania bez żadnych konsekwencji (dotyczy języka  

    polskiego) 

b) 1 raz nieprzygotowanie do lekcji i 1 raz brak zadania bez żadnych konsekwencji (dotyczy pozostałych 

    przedmiotów humanistycznych) 

8. Po wyczerpaniu możliwości zgłaszania bez konsekwencji nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania 

kolejne nieprzygotowania i braki zadań skutkują oceną niedostateczną. 

9. Za krótsze ćwiczenia, zadania domowe oraz aktywność na lekcji uczeń może otrzymać + i -. Kolejne znaczki 

dają ocenę z aktywności ( np. 5 plusów = bdb ): 

a) 5 znaczków (dotyczy języka polskiego) 

b) 3 znaczki (dotyczy pozostałych przedmiotów humanistycznych) 

10. Ocena końcoworoczna jest obliczana ze wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu roku 

szkolnego. 

11. Kryteria ocen (średnie ważone): 

a) niedostateczny – średnia 1, 64 lub mniej 

a) dopuszczający – średnia 1, 65 – 2, 64 

b) dostateczny – średnia 2, 65 – 3, 64 

c) dobry – średnia 3, 65 – 4, 64 

d) bardzo dobry – średnia 4, 65 - 5, 29 

e) celujący – średnia 5, 3 i więcej 

12. W przypadkach wyjątkowych, gdy uczeń lub nauczyciel nie mogą spełnić w/w uzgodnień, ocenę ustala 

nauczyciel. 

13. Sprawdzian z większego zakresu materiału jest zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, a informację  

o nim nauczyciel wpisuje do e-dziennika. 

 

 

 


