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1. Uczeń jest przygotowany do lekcji jeżeli: 

 ma odrobioną pracę domową i zna zagadnienia z poprzednich zajęć, w szczególności z trzech 
ostatnich zajęć,

 posiada podręcznik i zeszyt ucznia.
2. Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany- brak pracy domowej- do zajęć ( bez względu na przyczynę) zgłasza ten  fakt 

nieprzygotowania przed lekcją i otrzymuje minus. Jeżeli zgłasza ten fakt w trakcie lekcji, otrzymuje ocenę 

niedostateczną.
3. Nieprzygotowanie do lekcji nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek. 

4. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji jeden lub dwa razy w semestrze w zależności od liczby zajęć 

w tygodniu. 

5. Jeżeli uczeń był nieobecny, jego obowiązkiem jest uzupełnić omówiony materiał. 

6. Nauczyciel zapowiada sprawdzian tydzień wcześniej. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną, którą otrzymał z sprawdzianu, w terminie i formie ustalonej 

z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie od podania oceny. Do klasyfikacji brane są pod uwagę 

obydwie oceny. Uczeń ma prawo do poprawy w semestrze jednego sprawdzianu z oceną niedostateczną, w tym 

jednym przypadku będzie wpisana ocena pozytywna, którą uzyskał uczeń z poprawy sprawdzianu. 

8. Uczeń ma prawo do poprawy w półroczu jednej wybranej oceny z pracy klasowej, z której uzyskał ocenę 

wyższą niż niedostateczny. Do klasyfikacji liczona jest wyższa z ocen jaką uzyskał uczeń. 

9. Kartkówki ( każda kartkówka obejmuje 1-3 lekcje, jest obowiązkowa i nie musi być zapowiedziana, 

kartkówki nie można poprawiać). 

10. Podstawą wystawienia oceny na semestr są: sprawdziany, kartkówki, oceny z prac domowych, prezentacji i 

aktywności. Brana jest też pod uwagę praca ucznia w ciągu  całego semestru, przygotowanie do zajęć, umiejętność 

posługiwania się nabytą wiedzą, systematyczność i umiejętność przedstawienia faktów i dat. 

11. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach zobowiązani są do napisania ich w ciągu dwóch tygodni 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Brak zaliczenia w terminie zaległego sprawdzianu spowoduje 

wpisanie oceny niedostatecznej. 

 Prace pisemne, karty pracy, prezentacje, projekty : praca oddana w drugim terminie = jedna ocena niżej, po 

terminie = ocena  niedostateczna. Praca oddana  po terminie: pozostaje ocena niedostateczna, po 

ocenieniu jest wpisana druga ocena którą uzyskał uczeń.

12. Oceny za prace pisemne ( sprawdziany) będą wyrażane w stopniach i procentach. 

Ocena celująca (6) 100%- 96% 

Ocena bardzo dobra (5) 95%- 86% 

Ocena dobra (4) 85%- 76% 

Ocena dostateczna (3) 75%- 51% 

Ocena dopuszczające (2) 50%- 30% 

Ocena niedostateczna (1) 29% i poniżej 

 

 Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i końcowo rocznej jest średnia ważona wszystkich ocen 

cząstkowych.

 Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen: 

Waga 3 – sprawdzian, praca klasowa, duży projekt,

Waga 2- kartkówka, karta pracy na lekcji (w każdej formie), odpowiedz ustna, konkursy wewnątrzszkolne 

dot. laureatów i wyróżnionych uczniów, także testy próbne i ćwiczebne, całokształt semestr. pracy 

na lekcjach, testy on-line, 

Waga 1 - praca domowa ( w każdej formie, także on-lin), aktywność, karta ćwiczeń , prezentacje, 

( pięć plusów = ocena celująca, pięć minusów ocena niedostateczna) 

Uczniowie z opiniami i orzeczeniami z poradni będą oceniani zgodnie z jej zaleceniami. 

Obowiązują następujące oceny: 6,6-, 5+, 5, 5-, 4+,4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 1.



 


