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• Uczeń ma obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, prowadzenia zeszytu 

przedmiotowego.  

• W przypadku nieobecności na jednej lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na 

najbliższe zajęcia. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń ustala z nauczycielem termin 

uzupełnienia braków.  

• Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

• Oceniane będą: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania projektowe, wyniki 

pracy zespołowej. 

• Każda aktywność ucznia na lekcji ma określoną wagę: sprawdzian – waga 3; wysokie 

miejsca w konkursach – waga 3; kartkówka/odpowiedź ustna – waga 2; projekt – waga 2; 

pozostałe aktywności waga – 1. 

• Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu, które nauczyciel 

zapowiada co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione najpóźniej w ciągu dwóch 

tygodni. Ponadto uczeń jest zobowiązany pisać wszelkie prace kontrolne długopisem 

niezmazywalnym, żeby uniknąć wszelkich wątpliwości.  

• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną 

może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie ustalonym z 

nauczycielem (do dwóch tygodni po oddaniu pracy przez nauczyciela).  Pod uwagę brane są 

obie oceny, którym przypisana jest taka sama waga.  

• Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji może mieć formę 

odpowiedzi ustnej lub kartkówki (5-10 minutowej). 

• Kartkówki nie muszą być zapowiadane i można z nich poprawiać oceny niedostateczne, 

dopuszczające i dostateczne w terminie ustalonym przez nauczyciela. Pod uwagę brane są 

obie oceny, którym przypisana jest taka sama waga.   

• Sprawdziany, kartkówki oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową 

odpowiadającą poszczególnym ocenom:  

0 - 34 % - niedostateczny;  

35 - 44 % - dopuszczający;  

45-49% - dopuszczający plus;  

50-52% - dostateczny minus;  

53 - 61% - dostateczny;  

62-67% - dostateczny plus;  

68-70% - dobry minus;  

71-81% - dobry;  

82-86% - dobry plus;  

87-89% - bardzo dobry minus;  

90-96% bardzo dobry;  

97-99 % - bardzo dobry plus;  

100% - celujący. 

• Sprawdzone i ocenione sprawdziany są udostępniane uczniowi i na kolejnej lekcji uczeń ma 

obowiązek zwrócić je nauczycielowi z podpisem rodziców. Brak zwrotu sprawdzianu w 

określonym terminie skutkuje wpisaniem uczniowi uwagi negatywnej do dziennika. 

Zabronione jest również dokonywanie jakichkolwiek zmian w udostępnionym materiale.  



• Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. 

Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po 

upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku nauczyciel ma prawo 

sprawdzić jego wiedzę z danego materiału w formie pisemnej lub ustnej na bieżącej lekcji bez 

ponownego informowania. 

• Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia wskazująca na brak jego wiedzy jest 

równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

• Ocena proponowana wynika ze średniej ważonej wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia 

do dnia wystawienia oceny. Może ona zostać podwyższona, jeżeli średnia ważona wzrośnie, 

lub obniżona, jeżeli średnia ważona zmaleje do dnia wystawienia ocen uzyskanych. Ocena 

śródroczna jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych. Natomiast ocena roczna jest 

średnią ważoną wszystkich ocen z I i II półrocza. 

• Dwa razy w półroczu uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć (z wyjątkiem 

zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Po wykorzystaniu dwóch nieprzygotowań 

uczeń musi liczyć się z możliwością przystąpienia do odpowiedzi ustnej lub kartkówki. 

Nieprzygotowania do lekcji oznaczane będą w dzienniku skrótem „np” i uczeń zgłasza je, 

gdy nie opanował wiedzy i umiejętności omawianych na poprzednich lekcjach. 

• Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić „bz”- brak zadań, brak przyborów, brak zeszytu 

ćwiczeń, brak zeszytu przedmiotowego. Trzeci i kolejne braki będą skutkowały otrzymaniem 

przez ucznia uwagi negatywnej z zachowania do dziennika. 

 

 

Zasady oceniania wymienione poniżej obowiązują w okresie nauczania na odległość: 

 W przypadku lekcji zdalnych uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach zgodnie  

z planem zajęć wraz z włączoną kamerą. 

 Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości oraz zapoznawania się  

z materiałami przesłanymi przez nauczyciela za pośrednictwem platformy Google 

classroom (https://classroom.google.com). 

 Uczeń powinien przestrzegać terminów wykonywania zadań wskazanych przez 

nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń 

informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin lub 

formę wykonania poleceń. 

 Uczeń powinien pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach powinien 

informować nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 W przypadku nieobecności na lekcjach online uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości 

(w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu). 

 Wszystkie materiały udostępniane przez nauczyciela mają służyć wyłącznie nauczaniu 

zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. 

 Wykonane prace po sprawdzeniu przez nauczyciela pozostają do wglądu dla ucznia i 

rodziców. 

 Uczeń, który uzyskał z niski wynik z jakiejkolwiek aktywności ma możliwość poprawy. 

Przy czym uczeń jest zobowiązany zgłosić chęć poprawy oceny nauczycielowi w ciągu 

tygodnia od jej uzyskania. Po zgłoszeniu nauczyciel określa formę i termin poprawy 

oceny. 

 

 

https://classroom.google.com/

