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Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, prace domowe – krótko i długoterminowe, prace                                

w zespołach wyznaczonych przez nauczyciela, zadania podsumowujące każdy omówiony 

dział, aktywność ucznia na lekcji, kartkówki. 

Organizacja lekcji: Praca na lekcji opiera się na wiedzy ucznia wyniesionej z wcześniej 

określonych przez nauczyciela treści z Internetu lub podręcznika. Po zrealizowaniu tematu 

następuje rekapitulacja wtórna w formie odpowiedzi ustnej lub zadania pisemnego, pracy                            

w grupach, sprawdzana w całości lub u wybranych uczniów. 

1. Na każdej lekcji nauczyciel może sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej wiadomości ucznia 

z bieżącego materiału (3 ostatnie lekcje). Kartkówki i odpowiedzi są niezapowiadane. 

- Kartkówki 10-15-minutowe w formie opisowej lub testu podlegają poprawie. 

- Odpowiedź ustna – poprawa do 2 tygodni. 

- Odpowiedzi ustne – polegają na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie 

rozumienia problemu i związków przyczynowo-skutkowych. 

2. Praca domowa – może być krótkoterminowa (z lekcji na lekcję) lub długoterminowa                             

(np. 2-3 tygodnie na przygotowanie). Nie oddanie pracy domowej w określonym przez 

nauczyciela czasie równa się ocenie niedostatecznej. 

3. Każdy uczeń prowadzi na bieżąco własny zeszyt przedmiotowy, który podlega sprawdzeniu 

przez nauczyciela. 



4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 1 raz w półroczu, jeżeli przedmiot jest 

realizowany 1-2 razy w tygodniu. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza najpóźniej zaraz                                     

po sprawdzeniu listy obecności. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, jest zwolniony                                   

z odpowiedzi ustnej z lekcji poprzedzających lekcję, na której zgłosił nieprzygotowanie. Taki 

uczeń nie pisze też niezapowiedzianej kartkówki, jego praca domowa w danym dniu nie 

podlega kontroli ani ocenie. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy: 

zapowiedzianych kartkówek spóźnień i zajęć, na których będzie wystawiana ocena 

półroczna/roczna. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo 

tuż po przyjściu do szkoły zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

5. Aktywność na zajęciach obejmuje w szczególności: 

– zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii, odpowiedź na pytania nauczyciela, 

– pracę w grupie, 

– wyszukiwanie materiałów niezbędnych do zajęć, itp. 

6. Ocena półroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.                                     

O tej ocenie decyduje hierarchia ważności ocen, terminowe wywiązywanie się uczniów                                

z wykonywania wymaganych prac, aktywność ucznia w realizacji zadań, uczestnictwo                               

w konkursach przedmiotowych. 

Hierarchia ważności ocen: 

1. Prace domowe długoterminowe. 

2. Kartkówki, odpowiedzi ustne. 

3. Analiza źródeł, aktywność na zajęciach, wypracowania. 

4. Bieżące prace domowe, zeszyt. 

7. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (opiekunów), zgłoszony w terminie 3 dni od podania 

propozycji oceny rocznej, zamieszczony w zeszycie przedmiotowym nauczyciel umożliwia 

poprawę oceny rocznej gdy uczeń: chorował – nieobecność usprawiedliwiona, był obecny 

przynajmniej na 2 pracach kontrolnych w okresie, lub aktywnie uczestniczył w lekcjach 

(obecność na zajęciach, co najmniej 90%). Jeśli uczeń zamierza przystąpić do poprawiania 

oceny proponowanej w zależności od oceny półrocznej obowiązuje go poprawienie materiału 

z II lub z I i II półrocza. Warunkiem poprawy jest napisanie 45 minutowego testu, za który 

uczeń uzyska przynajmniej ocenę oczekiwaną. Uczeń zna termin sprawdzianu oraz jego 

programowy zakres. Nie przystąpienie ucznia do sprawdzianu w uzgodnionym terminie 

uniemożliwia powtórne podejście do poprawy oceny. Sprawdzian ma zostać przeprowadzony 

nie później niż na 7 dni przed wystawieniem ocen. Jest to jedyna forma poprawy. Nie ma 



możliwości przeprowadzania dopytywania, kartkówek oprócz tych wcześniej przewidzianych 

dla całości klasy. Ocenę roczną można poprawić tylko o jeden stopień. W przypadku 

niepowodzenia uczeń otrzymuje ocenę wcześniej proponowaną. 

8. Sprawy różne 

- Na lekcji uczeń nie korzysta z urządzeń tj. telefon, dyktafon i MP3, itp. Uczeń nie może 

nagrywać lekcji oraz robić zdjęć bez zgody nauczyciela. 

- Jeżeli uczeń uzyska wysokie wyróżnienie w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym                                   

w etapie pozaszkolnym, może uzyskać ocenę celującą na koniec półrocza bądź koniec roku. 

- O bieżących osiągnięciach ucznia, postępach i trudnościach w nauce oraz o zachowaniu                            

na lekcjach rodzice (opiekunowie) są informowani poprzez wpis nauczyciela w zeszycie 

przedmiotowym lub dzienniczku ucznia lub w czasie indywidualnej konsultacji nauczyciela                          

z rodzicem oraz na zebraniach z rodzicami. 

- Ocena jest jawna, wychowawcy jednak nie mogą interpretować osiągnięć edukacyjnych 

ucznia bez porozumienia z nauczycielem tego przedmiotu. Mogą poprosić o obecność 

nauczyciela podczas indywidualnego spotkania z rodzicem (prawnym opiekunem) danego 

ucznia. 

- Inne kwestie reguluje WSO. 

K R Y T E R I A O C E N I A N I A - Procentowy wskaźnik przeliczenia punktacji pracy 

pisemnej ( testu ) na oceny: 

– celująca – 100%, 

– bardzo dobra – 88-99%, - 

– dobra – 75-87% 

– dostateczna - 56-74%, 

– dopuszczająca – 40-55%, 

– niedostateczny – 0-39%. 

 

 


