
W ciągu roku szkolnego będę oceniał Twoją pracę biorąc pod uwagę: 
▪ zeszyt do języka polskiego – jego wygląd i systematyczne 

prowadzenie – ocena za zeszyt to na pewno bonus – UWAGA! 
niestarannie prowadzony zeszyt trzeba przepisać!  ale 
prowadzony wystarczająco ładnie już nie ☺ 

▪ lektury obowiązkowe [9-10 w ciągu całego roku – 1 na miesiąc] 
zaliczenie lektury odbywa się na sprawdzianie z lektury, który 
sprawdzi Twoją znajomość książki (tzn. szczegóły akcji) – 
UWAGA! możesz mieć książkę na sprawdzianie i szukać w niej 
wiadomości; czasem bez książki trudno nawet napisać 
sprawdzian, bo np. bez tekstu powieści nie znajdziesz… 
dokończenia fragmentu wypowiedzi bohatera  – do 35 
punktów;  

▪ prace klasowe czyli duże sprawdziany (maksymalnie trzy w ciągu 
semestru) – zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej i 
poprzedzone powtórzeniem wiadomości – masz max. dwa 
tygodnie, aby sprawdzian poprawić (niestety wyciągam średnią z 
obydwu prac) tu punktacja może być różna, ale mieści się między 
30 a 70 punktów; 
UWAGA! 
masz obowiązek poprawy pracy pisemnej, jeśli otrzymałeś 
poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

▪ wypracowania pisane w klasie ok. 20 punktów; 
▪ kartkówki z ostatniej lekcji  (ich poprawić nie można) – ok. 5 

punktów; 
▪ prace domowe – tu ocena jest różna w zależności od tego, czym 

była praca domowa (inaczej ocenię notatkę, wyjaśnienie słowa, a 
inaczej plakat czy wypracowanie); 

▪ pracę na lekcji – możesz, ale nie musisz dostać „+”, który potem 

zmieni się na punkty bonusowe; UWAGA! możesz też dostać „-”, 
jeśli nie będziesz działać, tak jak trzeba, a te ujemne minusy będą 
obniżać Twoją ocenę, tak jak plusy będą ją podnosić; 

▪ dyktanda [czyli sprawdziany ortografii] ok. 10 punktów 
▪ recytacje wierszy i głośne czytanie na lekcji od 5 do 15 punktów 

▪ prace dodatkowe – za prace dodatkowe możesz uzyskać  4 %  w 
roku szkolnym) 

▪ UWAGA! bardzo chętnie stawiam „szóstki”, to są oceny super 
czyli można otrzymać ocenę wyższą od oceny najlepszej, jeśli to, 
co zostało zrobione, zostało zrobione super-super-extra ☺ 

▪ na 6 masz też okazję wtedy, gdy pojawi się (np. na sprawdzianie) 
dodatkowe zadanie oznaczone jako zadanie na „6” 

▪ masz również szansę na bonusy za pilność i sumienność: 

Każdy uczeń może uzyskać 4% bonusu za pilność, jeśli jest zawsze 

przygotowany do zajęć. (Rozliczenie 2 x 2%następuje na koniec I 

semestru i na koniec roku szkolnego); 

▪ Bonus nauczycielski 

Nauczyciel może przyznać dodatkowe procenty za wyjątkowe 

zaangażowanie i postępy w nauce – maksymalnie 3%rocznie. 
 

Nieprzygotowania i nieobecności: 
✓ Możesz być nieprzygotowana/-y do zajęć 2 razy w semestrze, ale 

musisz mi o tym powiedzieć na początku lekcji – kiedy sprawdzę 

listę obecności; 
UWAGA! Każde niezgłoszone nieprzygotowanie powoduje 
utratę 1% oceny. 

✓ Twoje nieprzygotowanie nie obejmuje sprawdzianów, dużych 
lektur (spoza podręcznika) oraz wypracowań – tego wszystkiego, 
co jest zadane co najmniej tydzień wcześniej; 

✓ Oczywiście gdy byłaś/-eś chora nie musisz zgłaszać 
nieprzygotowania do zajęć – masz wówczas tydzień na 
uzupełnienie wiadomości; 

✓ Nieprzygotowanie do zajęć czyli np. brak pracy domowej, brak 
zeszytu, brak lektury to ów minus czyli utrata 0,5%. 

 
I to by było na tyle, jeśli coś nowego się pojawi – dopiszemy za zgodą 
obu stron aneks do tej umowy ☺  
 
proszę o Twój podpis, który jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości 
tych zasad 

 


