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1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości. 

2. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku: oceną śródroczną i oceną roczną, która 

uwzględnia ocenę śródroczną. 

3. Po kilkudniowej nieobecności uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia do 

uzupełnienia zaległości. 

4. Każdy uczeń w ciągu półrocza otrzymuje oceny  za: a. prace klasowe, sprawdziany 

(testy), b. sprawdziany (kartkówki), c. odpowiedzi ustne, d. zadania domowe, e. 

aktywność na lekcjach, f. wypowiedzi ustne przygotowane w domu lub w klasie, g. udział 

w konkursach i olimpiadach – ocenę celującą cząstkową otrzymuje za szczególne 

osiągnięcia, I miejsce; ocenę bardzo dobrą – II/III miejsce. 

5. Ocenę śródroczną i ocenę roczną ustala się na podstawie ocen bieżących z 

podstawowych umiejętności: odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich 

informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi. Ocena 

klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Kartkówki, czyli materiał obejmujący 3 ostatnie lekcje, nie muszą być zapowiadane. 

7. Prace klasowe – całogodzinne lub dwugodzinne prace pisemne w postaci wypracowań, 

testów lub sprawdzianów, z większych partii materiału, są zapowiadane z wyprzedzeniem 

1 tygodnia. 

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie ustalonym z 

nauczycielem. 

9. Każdą pracę klasową i sprawdzian, napisane na ocenę niedostateczną, dopuszczającą i 

dostateczną, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni 

od dnia podania informacji o ocenach. 

10. Uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć (tj. brak zadania domowego, brak 

podręcznika, zeszytu, ćwiczeń) przed rozpoczęciem lekcji. Każde kolejne 

nieprzygotowanie odnotowane jest w dzienniku jako minus (-). Trzy minusy zamieniają 

się w ocenę niedostateczną. 

11. Aktywność na lekcjach nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” 

uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste 

zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 

dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 

12. Za prace niesamodzielne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości 

poprawy. 

13. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt  przedmiotowy. Uczeń dba o estetykę prac, 

zeszytu, podręcznika. 

14. Rodzice powinni na bieżąco śledzić osiągnięcia edukacyjne dziecka przez Librus. 

15. Wszystkie prace klasowe są archiwizowane do końca roku szkolnego. Uczeń lub 

rodzice (opiekun) mają prawo wglądu do tych prac w szkole. 

 

 

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia 

1. Praca pisemna (praca klasowa i domowa) – różne formy wypowiedzi: zgodność z 

tematem, poprawność merytoryczna, stopień rozwinięcia tematu, kompozycja, 

poprawność i bogactwo języka, poprawność interpunkcyjna i ortograficzna, estetyka 

i przejrzystość zapisu. Prace mogą być oceniane z uwzględnieniem stopnia realizacji 

wymienionych kryteriów (recenzja i ocena) lub z zastosowaniem skali punktowej 

przeliczanej na oceny. 

2. Inne prace klasowe: test z zadaniami zamkniętymi, sprawdzian wiadomości i 

umiejętności z pytaniami otwartymi, sprawdzian z treści lektury, sprawdzian z 

wiedzy o literaturze lub nauki o języku, test polonistyczny, test diagnostyczny i 

podsumowujący. Ogólne kryteria tekstów punktowanych: 0 – 29% pkt- 

niedostateczny 49% - 30% pkt – dopuszczający 50% - 69% pkt – dostateczny 70% - 

89% pkt – dobry 90 % – 97% pkt – bardzo dobry 100%–98% 

3. Ocena kształtująca z wybranych prac. 
 

 

 

 

LEKTURY W KL. VII 
 

A. Lektury z listy lektur obowiązkowych: 

1. Antoine de Saint-Exupéry: „Mały Książę”  

2. Adam Mickiewicz: „Dziady” cz. II 

3. Charles Dickens: „Opowieść wigilijna” 

4. Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”  (wszystkie księgi) 

5. Henryk Sienkiewicz: „Latarnik” 

6. Aleksander Fredro: „Zemsta” 
 
 

B. Lektury z listy lektur nadobowiązkowych: 

1. Arkady Fiedler: „Dywizjon 303” 

2. Eric-Emmanuel Schmitt: „Oskar i pani Róża” 
 
 

C. Indywidualne opracowanie utworu przez ucznia: 

1. Ernest Hemingway: „Stary człowiek i morze” 

2. Barbara Kosmowska: „Pozłacana rybka” 
 
 

D. Powieść czytana klasie przez nauczyciela – Daniel Defoe: „Robinson 

Crusoe” 
 

E. Film pt. ,,Krzyżacy” (ekranizacja powieści H. Sienkiewicza) 
 

F.  Poza tym wszystkie teksty obowiązkowe  zamieszczone w podręczniku 

 

 


