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ZASADY OCENIANIA W SP NR 1

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA

Progi procentowe na poszczególne oceny z prac pisemnych:
0% - 29% niedostateczny
30% - 49% dopuszczający
50% - 70% dostateczny
powyżej 70% - 89%

dobry

90% - 99% bardzo dobry
100% celujący
Wagi ocen dla głównych kategorii:

kategoria

waga

praca klasowa

5

kartkówka

3

odpowiedź ustna

3

zadanie domowe

2

aktywność

2

inna

1

2

Przy poprawie oceny z pracy klasowej uwzględniana jest średnia ważona obu ocen, przy
czym ocena z poprawy ma większą wagę:

kategoria

waga

praca klasowa – poprawa

5

praca klasowa – poprawiona

2

Przedziały średniej ważonej na poszczególne śródroczne i roczne oceny:
Poniżej 1,7 niedostateczny
1,7 – 2,69

dopuszczający

2,7 – 3,69

dostateczny

3,7 – 4,69

dobry

4,7 – 5,39

bardzo dobry

5,4 – 6,0

celujący

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu
całego roku szkolnego (średnia ważona z tych ocen). Terminy wystawienia ocen zgodnie
z WZO. Śródroczna ocena niedostateczna powinna być poprawiona przez ucznia w terminie
i formie uzgodnionej z nauczycielem. Roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

JĘZYK POLSKI

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:
















praca klasowa - 5
konkurs - 5
sprawdzian - 4
projekt, prezentacja, plakat - 4
lektura - 4
ćwiczenia redakcyjne - 4
odpowiedź ustna - 3
recytacja - 3
kartkówka - 3
dyktando - 2
praca domowa - 2
zadanie - 2
aktywność na zajęciach - 2
czytanie - 1
brak przygotowania do lekcji - 1

II Sposoby oceniania:
 praca klasowa - obejmuje wiadomości z większej partii materiału, ocena podlega






poprawie;
konkurs – zaangażowanie ucznia w dodatkową pracę na rzecz klasy, szkoły, rozwój
zainteresowań i umiejętności;
sprawdzian – polega na zweryfikowaniu wiedzy ucznia z określonej partii materiału,
nie jest przewidziany na całą lekcję;
projekt, prezentacja, plakat – nie jest obowiązkowy, umożliwia uczniom wykazanie
się wiedzą na określony temat związany z ich zainteresowaniami;
lektura – sprawdza wiedzę ucznia z treści czytanego tekstu lub jego pracę na lekcji
z lekturą (umiejętność wnioskowania, rozumienie ), ocena podlega poprawie;
ćwiczenia redakcyjne – umożliwiają sprawdzenie umiejętności redagowania
właściwych form wypowiedzi pisemnej;
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ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów i nie podlega
poprawie;
recytacja – polega na pamięciowym opanowaniu tekstu wyznaczonego przez
nauczyciela zwykle interpretowanego podczas zajęć. Ocena podlega poprawie;
kartkówka - obejmuje wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów i nie musi być
zapowiedziana. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie;
dyktando – sprawdza znajomość zasad ortograficznych i umiejętność ich
wykorzystania w praktyce. Ocena podlega poprawie;
praca domowa – umożliwia uczniowi utrwalenie wiedzy i umiejętności zdobytych
na lekcjach;
czytanie – umożliwia nauczycielowi weryfikację stopnia opanowania techniki czytania
uczniów.

Za aktywne uczestniczenie w lekcji : samodzielne rozwiązywanie ćwiczeń, pracę
w grupie, interpretację utworu poetyckiego, uczeń może otrzymać plusa. 5 plusów to ocena
bardzo dobra za aktywność. Uczeń może otrzymać minusa za brak uwagi, koncentracji
na lekcji, złe wykonanie ćwiczenia. Jeżeli uczeń otrzyma 5 minusów jest to jednoznaczne
z oceną niedostateczną za aktywność.



zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - jego estetyka prowadzenia, poprawność
zawartych treści, może mieć wpływ na ocenę z przedmiotu.
opracowania dodatkowe tj. projekty, prezentacje, plakaty, referaty, pomoce
dydaktyczne- zakres i forma ustalona z nauczycielem podlegają ocenie.

III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:









prace klasowe i sprawdziany- 1 tydzień na przygotowanie z wpisem do dziennika
Librus (poprzedzone są lekcją powtórzeniową)
lektura - 3-4 tygodnie na przeczytanie (w młodszych klasach wpis do dziennika
Librus)
recytacja – 1 tydzień na opanowanie pamięciowe tekstu (w młodszych klasach wpis
do dziennika Librus)
dyktando – 1 tydzień na przygotowanie (w młodszych klasach wpis do dziennika
Librus)
kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi
zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
opracowania dodatkowe - w ustalonym terminie.
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IV Tryb oddawania prac pisemnych




kartkówki - w przeciągu tygodnia
prace klasowe i sprawdziany - do 2 tygodni

Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 5 ocen cząstkowych w półroczu.
Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych, ma obowiązek uzupełnić: notatki, zeszyt
ćwiczeń, prace domowe.

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:












prace klasowe, sprawdziany, recytacje, dyktanda i lektury - uczeń może poprawić
w przeciągu 2 tygodni od momentu powiadomienia o ocenie;
kartkówki - nie podlegają możliwości poprawy;
w przypadku nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, dyktandzie, sprawdzianie
z lektury lub gdy odbywała się recytacja, uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległego
materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tego,
nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną;
uczeń może poprawić ocenę niższą niż dobra w ciągu 2 tygodni od momentu oddania
i omówienia pracy klasowej, sprawdzianu, dyktanda, sprawdzianu z lektury;
nieobecność na kartkówce uczeń zalicza na następnej lekcji, na której jest obecny;
prezentacje, plakaty i zadania dodatkowe jeżeli nie zostaną przygotowane
w wyznaczonym terminie, nie podlegają poprawie i nie można uzyskać pozytywnej
oceny;
zeszyt, podręcznik a zwłaszcza zeszyt ćwiczeń i za ich brak uczeń otrzymuje minusa;
w przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń może być nieklasyfikowany;
każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do stosownego zachowania
i nieprzeszkadzania sobie i innym uczniom.

6

JĘZYKI OBCE

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:
• Odpowiedzi ustne (w tym dialogi lub monologi) - 3
• Praca na lekcji, aktywność - 2
• Zadania domowe - 2
• Wypracowania - 2
• Prace projektowe - 2
• Prace klasowe, sprawdziany – 5, 4
• Kartkówki - 3
• Zadania dodatkowe - 3
• Tłumaczenie tekstów - 3
• Czytanie - 3
• Konkurs – 4, 5 (w zależności od ważności konkursu)
• Brak przygotowania do zajęć - 1

II Sposoby oceniania:
Odpowiedzi ustne – uczniowie oceniani są za znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
z danej partii materiału.
Dialogi lub monologi – uczniowie oceniani są za przygotowane w domu lub na lekcji dialogi,
monologi na dany temat.
Praca na lekcji, aktywność – uczeń jest wywoływany do wykonania zadania w trakcie lekcji
bądź nie uważa; oceniana jest za pomocą plusów i minusów. Pięć plusów sumuje się i uczeń
może otrzymać ocenę celującą za aktywność na lekcji. Cztery minusy oznaczają ocenę
niedostateczną.
Zadania domowe – uczeń jest oceniany za wykonanie ćwiczeń pisemnych w domu;
sprawdzane na bieżąco są zadania w zeszytach ćwiczeń i/lub z podręcznika za które uczeń
otrzymuje plusy i minusy (przeliczenie plusów jw.); zadania domowe polegające na napisaniu
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tekstu na dany temat (np. e-mail, ogłoszenie, wpis na blogu itp) mogą być oceniane za pomocą
ocen.
Wypracowania - uczeń jest oceniany za napisane w domu lub na lekcji wypracowania
(np. e-mail, ogłoszenie, wpis na blogu) na podany temat.
Prace projektowe - uczeń jest oceniany za prace wykonane w grupach lub samodzielnie
na dany temat.
Prace klasowe, sprawdziany - prace klasowe z zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny
w półroczu) lub 25-30 minutowe sprawdziany – sprawdzające rozumienie ze słuchu,
rozumienie tekstu czytanego, znajomość słownictwa oraz struktur gramatycznych omawianych
na zajęciach.
Kartkówki – 10-15 minutowe prace pisemne z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału
i nie muszą być zapowiedziane.
Zadania dodatkowe - za wykonanie zadań nieobowiązkowych, dodatkowych; zakres i forma
ustalone wcześniej z nauczycielem; uczeń może zrezygnować z ocen za nie.
Tłumaczenie tekstów - nauczyciel sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali
słownictwo oraz struktury gramatyczne z danego działu poprzez odczytywanie i tłumaczenie
fragmentów tekstów opracowywanych na lekcji.
Czytanie – nauczyciel sprawdza wymowę i płynność czytania w języku obcym.
Konkurs – za osiągnięcie wysokich wyników lub udział w różnego rodzaju konkursach.
Brak przygotowania do zajęć - oceniana jest za pomocą minusów. Cztery minusy oznaczają
ocenę niedostateczną.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień z wpisaniem do dziennika,
podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy
Kartkówki i odpowiedzi ustne – mogą być zapowiadane lub bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Zadania dodatkowe, dialogi, monologi itp. – w ustalonym terminie
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IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia, a testy i dłuższe prace pisemne w ciągu
2 tygodni.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 (w klasach 1-3) lub 5 (w klasach 4-8) ocen
cząstkowych w półroczu.
Uczeń, który podczas pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki korzysta z niedozwolonych
pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. Zasada ta dotyczy również
sytuacji, gdy uczeń przepisze wypracowanie lub inną pracę pisemną z Internetu.
Uczeń, który opuścił lekcje, ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach
lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach, zeszycie lub napisać zaległe wypracowania.
W przypadku dłuższej niż tydzień nieobecności termin oraz zakres uzupełnienia braków należy
ustalić z nauczycielem.
Testy, sprawdziany i prace klasowe są obowiązkowe; uczeń nieobecny na pracy klasowej
powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem; w przypadku odmowy pisania
pracy pisemnej lub niestawienia się w ustalonym z nauczycielem terminie poprawy (bez
usprawiedliwienia), przewiduje się ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej, sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od jej oddania
i omówienia. Przy ocenianiu uwzględniana jest średnia ważona obu ocen, przy czym ocena
z poprawy ma większą wagę.
Uczeń ma prawo poprawić także ocenę z wypowiedzi ustnej, wypracowania, za prace
projektowe, dialogi, monologi. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym
przez nauczyciela. Uczeń poprawia ocenę tylko raz. Przy wystawianiu ocen na koniec
półrocza/roku szkolnego brane pod uwagę są obie oceny.
Kartkówki – Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. Uczniowie nieobecni na kartkówce
muszą przystąpić do jej napisania (jedna kartkówka w półroczu może być niezaliczona).
Odpowiedź ustna - Nauczyciel może zapytać szczegółowo każdego ucznia, który nie zgłosił
wcześniej braku przygotowania do zajęć z trzech ostatnich lekcji (tematów) oraz mniej
szczegółowo z lekcji poprzednich, jeżeli dotyczy to ważnych funkcji językowych lub
gramatycznych. Nauczyciel może pytać również szczegółowo (w ramach powtórzenia
i automatyzacji wiedzy) z innych niż ostatnie tematy, pod warunkiem, że zostało to wcześniej
przez niego zapowiedziane.
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W przypadku odmowy udzielenia odpowiedzi ustnej nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.
Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji,
za wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych prac klasowych, kartkówek i sprawdzianów. Uczeń
zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji
rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
Zgłoszenie braku nieprzygotowania musi nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć, najlepiej
w trakcie sprawdzania obecności. Zgłoszenie nieprzygotowania w momencie zapowiedzenia
odpowiedzi ustnej lub kartkówki nie będzie respektowane a uczeń zobowiązany jest
do odpowiedzi ustnej lub napisania kartkówki.
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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MATEMATYKA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:












praca klasowa - 5
kartkówka - 3
odpowiedź ustna - 3
zadanie domowe - 2
zeszyt ćwiczeń - 2
aktywność - 2
konkursy - 5,4,3 (w zależności od ważności począwszy od konkursu kuratoryjnego,
olimpiad matematycznych, Kangur, Ligii Matematycznej, po konkursy rejonowe
i szkolne)
zadanie dodatkowe - 4
przygotowanie do lekcji - 1
inna - 1

II Sposoby oceniania:
Praca klasowa obejmuje materiał z 1 działu i zawsze jest poprzedzona lekcją powtórzeniową.
Kartkówki obejmują wiadomości z trzech ostatnich tematów ( temat lekcyjny nie jest
równoznaczny z lekcją) i nie muszą być zapowiadane.
Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów i uzależniona jest od :
a) poziomu wymagań edukacyjnych,
b) zawartości rzeczowej odpowiedzi,
c) poprawności stosowania języka matematycznego,
d) umiejętności formułowania myśli,
e) argumentacji i umiejętności wnioskowania.

Zadanie domowe uczeń wykonuje na następną lekcję lub w innym terminie ustalonym przez
nauczyciela. Praca domowa może być oceniona oceną lub +/-.
Aktywność jest oceniana na lekcji za pomocą plusów, do wystawienia oceny potrzebne są trzy
lub cztery plusy ( odpowiednio ocena bdb lub cel).
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Praca na lekcji oceniana jest za pomocą +/-. Do wystawienia oceny potrzebnych jest 6 znaków,
każdy minus obniża wartość oceny o 1, zaczynając od oceny cel.
Zadanie dodatkowe - ocenie podlega zadanie o podwyższonym stopniu trudności, które uczeń
wykonuje samodzielnie i prezentuje przed klasą.
Nieprzygotowanie do lekcji - brak książki, zeszytu, zeszytu ćw., przyrządów, które akurat na
danej lekcji są niezbędne do przeprowadzenia lekcji.
Inne - wszystkie pozostałe możliwe sytuacje, które nie zostały ujęte powyżej, nauczyciel musi
wpisać komentarz do oceny.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Kartkówki i odpowiedzi ustne– mogą być zapowiedziane lub bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Zadania dodatkowe – w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia, testy i dłuższe prace pisemne w ciągu
2 tygodni.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Sprawdziany i testy uczeń może poprawić w ciągu 2 tygodni od oddania pracy uczniowi.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy klasowej czy testu.
Jeżeli bezpośrednio przed pracą klasową czy kartkówką uczeń był nieobecny z powodów
losowych z co najmniej 3 tematów łącznie, to może napisać daną pracę pisemną w terminie
ustalonym przez nauczyciela.
Jeżeli uczeń był nieobecny tylko na pracy pisemnej, to będzie ją pisać na następnej lekcji.
Kartkówki nie podlegają poprawie, jednak w bardzo szczególnych przypadkach nauczyciel
może pozwolić na poprawę.
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FIZYKA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prace klasowe - 5
testy sprawdzające - 5
konkursy – 5,4,3
sprawdziany - 4
projekty - 4
Szkolny Festiwal Fizyki – 5
kartkówki - 3
odpowiedzi ustne - 3
zadania obliczeniowe – 2
prace domowe - 2
aktywność na zajęciach - 2
aktywność suma (za pracę w trakcie półrocza) – 5
ćwiczenia z tekstami źródłowymi, tekstem popularnonaukowym - 1
opracowania dodatkowe - 1

II Sposoby oceniania:
Prace klasowe obejmują materiał z jednego działu (2 - 3 w semestrze).
Sprawdziany obejmują określony, ustalony wcześniej zakres materiału.
Kartkówki obejmują wiadomości i umiejętności z maksymalnie 3 ostatnich tematów i nie
muszą być zapowiedziane. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
Ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów i uzależniona jest od :
a) poziomu wymagań edukacyjnych,
b) zawartości rzeczowej odpowiedzi,
c) poprawności stosowania języka fizycznego,
d) umiejętności formułowania myśli,
e) argumentacji i umiejętności wnioskowania.
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Za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie,
zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać plusa „+”,
albo za szczególne zaangażowanie nawet bardzo dobrą lub celującą ocenę wpisaną
do dziennika. Otrzymane trzy plusy w półroczu skutkują oceną bardzo dobrą, a cztery plusy –
oceną celującą w kategorii: aktywność.
Zeszyt – ma stanowić pomoc i zbiór materiałów dla ucznia ( kontynuacja przez 2 lata!). Nie
jest oceniany odrębną oceną, ale jego estetyczne i poprawne merytorycznie prowadzenie może
wpłynąć na podwyższenie oceny z odpowiedzi ustnej.
Opracowania dodatkowe – (przykładowe formy: projekty, prezentacje, plakaty, referaty,
multimedia, pomoce dydaktyczne) - zakres i forma ustalone wcześniej z nauczycielem.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Kartkówki i odpowiedzi ustne– bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Opracowania dodatkowe – w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia,
testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.

Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe w półroczu. Uczeń, który podczas
pracy klasowej lub kartkówki korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy. Praca ( wszystkie jej formy ) nieuczciwa
i niesamodzielna traktowana jest jak plagiat i oszustwo, uczeń otrzymuje za nią ocenę
niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić
z czasu jego nieobecności:



notatki z lekcji,
wszystkie prace domowe.
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V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:

Testy, sprawdziany i prace klasowe – konieczność poprawienia oceny niedostatecznej
w ciągu dwóch tygodni od podania informacji o ocenie.
Kartkówki – nie ma możliwości poprawy, można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji.
W przypadku nieobecności podczas sprawdzania zadania domowego podlegającego
ocenie, prace terminowe dostarcza uczeń na pierwszej lekcji, na której jest obecny.
Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie obliguje go
do zaliczenia zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie
zastosuje się do tego wymagania, nauczyciel ma prawo wystawienia oceny niedostatecznej.
Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej (niższą od oceny db) w ciągu 2 tygodni od jej
oddania i omówienia. Przy ocenianiu uwzględniana jest średnia ważona obu ocen, przy czym
ocena z poprawy ma większą wagę.
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do jej zaliczenia.
Prezentacje i zadania dodatkowe- w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie,
brak możliwości poprawy i uzyskania pozytywnej oceny.
Zeszyt, podręcznik – (podręcznik minimum jeden na ławkę) za ich brak uczniowie otrzymują
ocenę niedostateczną (można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji).
-

-

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w półroczu. Należy to
jednak zgłosić niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji ( nie dotyczy to jednak
sprawdzianów);
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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CHEMIA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:
•
•
•
•
•
•
•
•

prace klasowe - 5
sprawdziany - 4
konkursy – 5,4,3
kartkówki - 3
odpowiedzi ustne - 3
projekty, doświadczenia wykonane samodzielnie w domu - 2
prace domowe - 2
aktywność na zajęciach - 2,

II Sposoby oceniania:
Prace klasowe obejmują materiał z jednego działu (2 - 3 w półroczu).
Sprawdziany obejmują określony, ustalony wcześniej zakres materiału.
Kartkówki obejmują wiadomości i umiejętności z maksymalnie 3 ostatnich tematów i nie
muszą być zapowiedziane. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.
Ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów.
Za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie,
zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać bardzo
dobrą lub celującą ocenę wpisaną do dziennika.
Zeszyt – ma stanowić pomoc i zbiór materiałów dla ucznia. Nie jest oceniany odrębną oceną,
ale jego estetyczne i poprawne merytorycznie prowadzenie może wpłynąć na podwyższenie
oceny z odpowiedzi ustnej.
Opracowania dodatkowe – (przykładowe formy: projekty, prezentacje, plakaty, referaty,
multimedia, pomoce dydaktyczne) - zakres i forma ustalone wcześniej z nauczycielem.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Kartkówki i odpowiedzi ustne– mogą być zapowiedziane lub zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Opracowania dodatkowe – w ustalonym terminie
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IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia,
testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.
Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe w półroczu. Uczeń, który podczas
pracy klasowej lub kartkówki korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy. Praca ( wszystkie jej formy ) nieuczciwa
i niesamodzielna traktowana jest jak plagiat i oszustwo, uczeń otrzymuje za nią ocenę
niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić
z czasu jego nieobecności:



notatki z lekcji,
wszystkie prace domowe.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Testy, sprawdziany i prace klasowe – konieczność poprawienia
niedostatecznej
w ciągu dwóch tygodni od podania informacji o ocenie.

oceny

Kartkówki – nie ma możliwości poprawy.
W przypadku nieobecności podczas sprawdzania zadania domowego podlegającego
ocenie, prace terminowe dostarcza uczeń na pierwszej lekcji, na której jest obecny.
Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie obliguje go
do zaliczenia zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie
zastosuje się do tego wymagania, nauczyciel ma prawo wystawienia oceny niedostatecznej.
Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej (niższą od oceny db) w ciągu 2 tygodni od jej
oddania i omówienia. Przy ocenianiu uwzględniana jest ocena z poprawy.
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do jej zaliczenia.
Prezentacje i zadania dodatkowe- w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie,
brak możliwości poprawy i uzyskania pozytywnej oceny.
Zeszyt, podręcznik – (podręcznik minimum jeden na ławkę) za ich brak uczniowie otrzymują
ocenę niedostateczną (można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji).
-

-

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w półroczu. Należy to
jednak zgłosić niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji ( nie dotyczy to jednak
sprawdzianów);
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
17

BIOLOGIA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:










testy sprawdzające - 5
konkursy - 5, 4
sprawdziany -5
projekty, prezentacje, plakaty -4
kartkówki - 3
odpowiedzi ustne - 3
prace domowe - 2
zadania - 2
aktywność na zajęciach - 2

II Sposoby oceniania:









Sprawdziany - obejmują materiał z jednego działu
kartkówka - obejmuje wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów i nie musi
być zapowiedziana. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie
ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów i uzależniona jest
od:
 poziomu wymagań edukacyjnych
 posługiwania się określeniami biologicznymi
 umiejętności formułowania myśli
Za aktywne uczestniczenie w lekcji : samodzielne rozwiązywanie ćwiczeń, pracę
w grupie, uczeń może otrzymać plusa (+) . 6 plusów to ocena celująca z aktywności.
Uczeń może otrzymać minusa za nieprzygotowanie do lekcji, nieuważanie, złe
wykonanie ćwiczenia. Jeżeli uczeń otrzyma 6 znaków np. w tym 4 plusy i 2 minusy
otrzymuje ocenę dobrą z aktywności.
Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - jego estetyka prowadzenia , poprawność
zawartych treści może wpłynąć na podwyższenie oceny.
opracowania dodatkowe tj. projekty, prezentacje, plakaty, referaty, pomoce
dydaktyczne- zakres i forma ustalona z nauczycielem podlegają ocenie.
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III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:





sprawdziany i testy- 1 tydzień z wpisem do dziennika Librus, poprzedzone są lekcją
powtórzeniową
kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi
zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
opracowania dodatkowe - w ustalonym terminie.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:



kartkówki - w przeciągu tygodnia
sprawdziany i testy - do 2 tygodni

Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 3 oceny cząstkowe w półroczu.
Uczeń , który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych ma obowiązek uzupełnić: notatki, zeszyt
ćwiczeń, prace domowe.

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:










sprawdziany i testy - uczeń może poprawić w przeciągu 2 tygodni od momentu
powiadomienia o ocenie;
kartkówki - nie podlegają możliwości poprawy;
w przypadku nieobecności na sprawdzianie lub teście uczeń ma obowiązek zaliczenia
zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje
się do tego nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną;
uczeń może poprawić ocenę niższa niż dobra w ciągu 2 tygodni od jej oddania
i omówienia;
nieobecność na kartkówce - uczeń zalicza na następnej lekcji, na której jest obecny;
prezentacje, plakaty i zadania dodatkowe jeżeli nie zostaną przygotowane
w wyznaczonym terminie nie podlegają poprawie i nie można uzyskać pozytywnej
oceny;
zeszyt, podręcznik, a zwłaszcza zeszyt ćwiczeń - za ich brak uczeń otrzymuje minusa;

W przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń może być nieklasyfikowany.
Każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do stosownego zachowania i nie
przeszkadzania sobie i innym.
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GEOGRAFIA

I Formy pracy podlegające ocenie i ich wagi:











prace klasowe – 5
sprawdziany – 4
kartkówki – 3
projekty, prezentacje, plakaty, pomoce dydaktyczne – 2, 3, 4, 5
konkursy – 3, 4, 5
odpowiedzi ustne – 3
zadania domowe , przygotowanie do zajęć – 2
aktywność – 2
praca na lekcji – 1
inne – 1,2,3,4,5

II Sposoby oceniania:
Prace klasowe obejmują materiał z jednego działu i są zapowiadane tydzień wcześniej.
Sprawdziany obejmują określony, ustalony wcześniej zakres materiału i są zapowiadane
tydzień wcześniej.
Kartkówki obejmują wiadomości i umiejętności z maksymalnie 3 ostatnich tematów i nie
muszą być zapowiedziane.
Ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów i uzależniona jest od
zawartości rzeczowej odpowiedzi, poprawności stosowania terminów geograficznych,
wnioskowania, umiejętności posługiwania się mapą.
Za aktywne uczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać plusa „+”, trzy plusy dają ocenę
celującą, dwa plusy – ocenę bardzo dobrą, jeden plus – ocenę dobrą w kategorii: aktywność.
Za szczególne zaangażowanie podczas zajęć uczeń może otrzymać nawet ocenę celującą lub
bardzo dobrą w kategorii aktywność.
Zadania domowe wykonywane w zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie podlegają ocenie.
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Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - jego estetyka prowadzenia oraz poprawność
zawartych treści może wpłynąć na podwyższenie oceny.
Opracowania dodatkowe (np. projekty, prezentacje, plakaty, pomoce dydaktyczne) - ich
zakres, formę i termin wykonania ustala wcześniej nauczyciel.
Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 3 oceny cząstkowe w półroczu.
Każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do zachowania warunków
sprzyjających uczeniu się.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Prace klasowe, sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału.
Kartkówki i odpowiedzi ustne– bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Opracowania dodatkowe ( projekty, prezentacje, plakaty, pomoce dydaktyczne) –
w ustalonym terminie.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia, prace klasowe i sprawdziany w
ciągu 2 tygodni.
Uczeń, który podczas pracy klasowej, sprawdzianu oraz kartkówki korzysta
z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
Nieuczciwa i niesamodzielna praca traktowana jest jak plagiat i oszustwo, uczeń
otrzymuje za nią ocenę niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek
uzupełnić notatki z lekcji oraz wszystkie prace domowe.
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V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Prace klasowe i sprawdziany – konieczność poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu
dwóch tygodni od podania informacji o ocenie.
Uczeń nieobecny musi zaliczyć prace klasowe i sprawdziany w terminie ustalonym
z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tego wymagania, nauczyciel ma prawo
wystawienia oceny niedostatecznej.
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do jej zaliczenia.
Uczeń może poprawiać ocenę z prac pisemnych w ciągu 2 tygodni od jej oddania i omówienia.

Przy poprawie ocen z prac pisemnych uwzględniana jest średnia ważona obu ocen, przy czym
ocena z poprawy ma większą wagę:
kategoria

waga

praca klasowa – poprawa

5

praca klasowa – poprawiona

2

sprawdzian – poprawa

4

sprawdzian - poprawiona

2

kartkówka - poprawa

3

kartkówka - poprawiona

2

Uczeń może jeden raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, informację tą podaje na
początku zajęć ( nie dotyczy to jednak prac klasowych i sprawdzianów).
Zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik – za ich jednorazowy brak uczniowie otrzymują „-‘’,
kolejnym razem - ocenę niedostateczną.
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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PRZYRODA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:












konkursy - 5, 4
sprawdziany - 5
projekty, plakaty, zielniki, obserwacje przyrodnicze, hodowle - 4
kartkówki - 3
odpowiedzi ustne - 3
wyniki pracy grupowej - 3
aktywność pozalekcyjna - 3
prace domowe - 2
zadania - 2
aktywność na zajęciach - 2
brak przygotowania do lekcji - 1

II Sposoby oceniania:
Sprawdziany - obejmują materiał z jednego działu lub jego części.
Kartkówka - obejmuje wiadomości i umiejętności z 2 ostatnich tematów i nie musi być
zapowiedziana. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.
Ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z 2 ostatnich tematów i uzależniona jest od:




poziomu wymagań edukacyjnych
posługiwania się określeniami przyrodniczymi
umiejętności formułowania myśli.

Uczeń otrzymuje ocenę za aktywną pracę na lekcji:
- jednorazowo, jeżeli ma ona charakter twórczy lub wykazuje się wiedzą wychodzącą poza
zakres podstawy programowej,
- jeśli zbierze na kolejnych lekcjach przyrody cztery plusy otrzymuje ocenę celującą, za trzy
plusy ocenę bardzo dobrą.
- uczniowie mogą otrzymywać również minusy za brak aktywnego udziału w lekcji (cztery
oznaczają ocenę niedostateczną).
Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń - jego estetyka prowadzenia , poprawność zawartych
treści może wpłynąć na podwyższenie oceny.
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Prace długoterminowe np. hodowle, obserwacje przyrodnicze, zielniki i plakaty - zakres
i forma ustalona z nauczycielem podlegają ocenie.
Aktywność pozalekcyjna to np. osiągnięcia w konkursach i udział w akcjach
proekologicznych.

III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:
Sprawdziany - 1 tydzień z wpisem do dziennika Librus. Poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
Kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi.
Zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie.
Zadania dodatkowe - w ustalonym terminie.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki - w przeciągu tygodnia.
Sprawdziany - do 2 tygodni.

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:
Sprawdziany - uczeń może poprawić w przeciągu 2 tygodni od momentu powiadomienia
o ocenie.
Kartkówki - nie podlegają możliwości poprawy. Nieobecność ucznia na kartkówce nie
obliguje go do jej zaliczenia.
W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległego
materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tego,
nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną.
Uczeń może poprawić ocenę niższa niż dobra w ciągu 2 tygodni od jej oddania i omówienia.
Projekty, plakaty, zielniki, obserwacje przyrodnicze, hodowle jeżeli nie zostaną przygotowane
w wyznaczonym terminie nie podlegają poprawie i nie można uzyskać pozytywnej oceny.
Zeszyt, podręcznik, a zwłaszcza zeszyt ćwiczeń - za ich brak uczeń otrzymuje minusa.
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W przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń może być nieklasyfikowany.
Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe w półroczu.
Uczeń, który podczas sprawdzianu korzysta z niedozwolonych pomocy otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych ma obowiązek uzupełnić: notatki, zeszyt
ćwiczeń i prace domowe.
Każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do stosownego zachowania i nie
przeszkadzania sobie i innym.
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HISTORIA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:
• prace klasowe - 5
• kartkówki - 3
• odpowiedzi ustne - 3
• prace długoterminowe - 3
• prace domowe -2
• aktywność - 2
• przygotowanie do lekcji - 2
• prowadzenie zeszytu - 2
• wypowiedzi na lekcji - 3
• praca w grupie - 2
• pisanie i prezentacja referatów - 3
• wykonywanie albumów, plakatów, makiet, pomocy naukowych - 3
• udział w konkursach - 5
• posługiwanie się pomocami naukowymi ( mapy, tablice graficzne, atlasy, słowniki itp.) w formie ustnej oceny opisowej.

Oceny za pracę w grupie, prace długoterminowe i aktywność wystawione są po uwzględnieniu
samooceny ucznia i jego pracy przez kolegów.

II Sposoby oceniania:
wypowiedzi ustne - oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli,
stosowanie terminologii historycznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność
ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne)
itp.
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prace pisemne - kartkówki składają się z kilku krótkich pytań, pytania są punktowane, prace
klasowe zawierają kilka lub kilkanaście pytań bądź też są w formie testu, testy zawierają
zadania otwarte i zamknięte, którym jest przyporządkowana określona liczba punktów, Prace
klasowe i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę.
prace długoterminowe - przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania,
samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność,
pomysłowość, estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia,
prace domowe - ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, samodzielność formułowania
wniosków, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych),
zgodność z poziomem wymagań, praca w grupie. bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień
zaangażowania, efektywność, czas jej wykonania,
udział w projekcie - ocenie podlega: zaangażowanie, systematyczność, samodzielność,
korzystanie z materiałów źródłowych,
aktywność pozalekcyjna - udział w konkursach, wyniki najwyższe - ocena celująca, wyniki
na poziomie wyższym niż przeciętny - ocena bardzo dobra.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Kartkówki i odpowiedzi ustne– bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Opracowania dodatkowe – w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki, testy i dłuższe prace pisemne oddawane są uczniom w ciągu 2 tygodni.
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V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił prace klasowa z przyczyn losowych,
powinien napisać ja w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W innym przypadku
nieobecności nieusprawiedliwionej (np. ucieczka) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
Każdą pracę pisemną, z której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, może poprawić
w terminie 2 tyg. od jej otrzymania lub uzgodnionym z nauczycielem. Wyjątkiem są prace
niesamodzielne lub takie, w trakcie których uczeń korzystał z niedozwolonej pomocy. Takie
prace nie podlegają poprawie.
Kartkówki nie muszą być zapowiadane, materiał, który obejmują dotyczy najwyżej 3 ostatnich
lekcji.
Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza 1 nieprzygotowanie do lekcji.
Nieprzygotowania obejmują:
- brak zadania domowego,
- odpowiedz,
- kartkówki.
Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia zaraz po sprawdzeniu obecności.
Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się
zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt
powinien być prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole,
powinien go uzupełnić.
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WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:






wypowiedzi ustne - 3
pisemne prace klasowe w formie:
kartkówki - 3
pracy kontrolnej (testu) - 5
prace domowe - waga 2
referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace 4

II Sposoby oceniania:
Przedmiotem oceny ucznia są:
- wiadomości,
- umiejętności,
- przygotowanie do zajęć,
- aktywność,
- podejmowanie samodzielnych zadań i inicjatyw w zdobywaniu wiedzy,
- frekwencja na lekcjach według ogólnie przyjętych zasad klasyfikacji.
Ze względu na specyfikę przedmiotu ocena z WOS winna przede wszystkim uwzględniać
aktywność uczniów.

Typy zadań występujących w pracach pisemnych i ich punktacja:



zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, na dobieranie, prawda-fałsz i otwarte z luką
punktowane najczęściej 1 punktem za prawidłową odpowiedź,
zadania otwarte rozszerzonej lub krótkiej wypowiedzi z wykorzystaniem materiału
w postaci tekstów źródłowych, map, rysunków schematycznych i danych
statystycznych, sprawdzające umiejętności interpretacji, analizowania, klasyfikowania,
wnioskowania i oceniania punktowane są większą liczbą punktów, w zależności od
stopnia trudności.
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III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Przed każdą pracą pisemną uczniowie są informowani o zakresie materiału, stopniu trudności
i kryteriach oceniania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem .
Czas pracy zależy od ilości i trudności zadań.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pracy kontrolnej lub kartkówki,
nauczyciel odbiera pracę i stawia uczniowi ocenę niedostateczną.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia,
testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac pisemnych jeden raz, w ciągu dwóch tygodni.
Obydwie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.
Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był
obecny.
Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i pracę kontrolną, której nie pisał z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli tego nie zrobi, dostaje ocenę
niedostateczną. Jeśli nieobecność była nieusprawiedliwiona, uczeń może być pytany lub pisze
pracę bez uprzedzenia. O formie zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel.
Niezaliczone prace samodzielne lekcyjne lub domowe uczeń musi poprawić na następnej lekcji.
Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny z odpowiedzi ustnych nie podlegają
poprawie.
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INFORMATYKA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:






konkurs przedmiotowy - 5
kartkówka - 4
zadanie praktyczne - 5
aktywność na zajęciach - 2
przygotowanie do lekcji - 1

II Sposoby oceniania:




konkurs – zaangażowanie ucznia w dodatkową pracę na rzecz klasy, szkoły, rozwój
zainteresowań i umiejętności,
kartkówka - obejmuje wiadomości i umiejętności z 3 ostatnich tematów i nie musi
być zapowiedziana.
zadanie praktyczne – polega na zweryfikowaniu wiedzy i umiejętności ucznia z
określonego zagadnienia, może być realizowane przez kilka lekcji.

Za aktywne uczestniczenie w lekcji, samodzielne rozwiązywanie ćwiczeń, pracę w grupie,
uczeń może otrzymać plusa. 5 plusów to ocena bardzo dobra za aktywność. Uczeń może
otrzymać minusa za brak uwagi, koncentracji na lekcji, złe wykonanie ćwiczenia. Jeżeli uczeń
otrzyma 5 minusów jest to jednoznaczne z oceną niedostateczną za aktywność.

III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:




kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi,
zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie,
opracowania dodatkowe - w ustalonym terminie.
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IV Tryb oddawania prac pisemnych:





kartkówki - w przeciągu tygodnia.
uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 4 oceny cząstkowe w półroczu.
uczeń , który podczas kartkówki korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy.
jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych, ma obowiązek uzupełnić: notatki,
prace domowe.

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:






kartkówki - nie podlegają poprawie,
nieobecność na kartkówce - uczeń zalicza na następnej lekcji, na której jest obecny,
zeszyt, podręcznik - za ich brak uczeń otrzymuje minusa,
w przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń może być nieklasyfikowany
każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do stosownego zachowania
i nieprzeszkadzania sobie i innym uczniom.
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TECHNIKA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:











udział w konkursach – 2
prace na rzecz ochrony środowiska - 2
kartkówki - 1
odpowiedzi ustne - 1
przestrzeganie regulaminu pracowni - 1
prace wytwórcze - 1
prowadzenie zeszytu przedmiotowego - 1
przygotowanie do lekcji - 2
aktywność na lekcji - 2
praca w grupie - 1

II Sposoby oceniania:
Przy ocenianiu zajęć praktycznych będą brane pod uwagę:








przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP,
organizacja pracy,
ład i porządek na stanowisku pracy,
sprawność w posługiwaniu się narzędziami,
oszczędne gospodarowanie materiałami,
estetyka wykonywanej pracy,
samodzielność pracy.

Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:




spójność merytoryczna i językowa przedmiotu,
zastosowanie właściwego języka przedmiotu,
prawidłowość i estetyka wykonania rysunków.

Przy ocenianiu prac dodatkowych będą brane pod uwagę:




pomysłowość, inwencja twórcza i nowatorstwo,
samodzielność, zaangażowanie oraz ilość włożonej pracy,
różnorodność zastosowania materiałów i technik.
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Ocenianiu podlegają następujące obszary:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

wiedza teoretyczna objęta programem nauczania,
umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w praktyce,
umiejętności wykonania dokumentacji technicznej,
estetyka wykonania dokumentacji technicznej,
umiejętność znalezienia rozwiązania w sytuacjach nowych,
aktywność i kreatywność własna ucznia,
umiejętność pracy w małych grupach oraz w zespole,
zaangażowanie i aktywność na lekcji,
umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią.

Za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie,
zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać plusa „+”,
albo za szczególne zaangażowanie nawet bardzo dobrą lub celującą ocenę wpisaną do
dziennika. Otrzymane trzy plusy w semestrze skutkują oceną bardzo dobrą, a cztery plusy –
oceną celującą w kategorii: aktywność

III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Kartkówki i odpowiedzi ustne – bez zapowiedzi
Zadania domowe – na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Opracowania dodatkowe – w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia,
testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.
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V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:
Testy i sprawdziany– konieczność poprawienia oceny niedostatecznej w ciągu dwóch tygodni
od podania informacji o ocenie.
Kartkówki – nie ma możliwości poprawy, można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji.
W przypadku nieobecności podczas sprawdzania pracy praktycznej lub zadania domowego
podlegającego ocenie, prace terminowe dostarcza uczeń na pierwszej lekcji, na której jest
obecny. Nieobecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie obliguje go do zaliczenia
zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do
tego wymagania, nauczyciel ma prawo wystawienia oceny niedostatecznej. Uczeń może
poprawiać ocenę ze sprawdzianu (niższą od oceny db) w ciągu 2 tygodni od jej oddania
i omówienia. Przy ocenianiu uwzględniana jest średnia ważona obu ocen..
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do jej zaliczenia.
Prezentacje i zadania dodatkowe - w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie,
brak możliwości poprawy i uzyskania pozytywnej oceny.
Zeszyt, podręcznik – (podręcznik minimum jeden na ławkę) za ich brak uczniowie otrzymują
ocenę niedostateczną (można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji).
-

-

Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w półroczu. Należy to
jednak zgłosić niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji ( nie dotyczy to jednak
sprawdzianów);
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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PLASTYKA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:








przygotowanie do lekcji - 2
rysunek – 1
malarstwo - 1
rzeźba - 1
odpowiedź - 1
zeszyt - 1
udział w konkursach - 2

II Sposoby oceny pracy plastycznej:
Praca jest wcześniej zapowiedziana tak, aby uczeń się do niej przygotował.
Nauczyciel wyznacza czas w jakim uczeń wykonuje pracę. O ile uzna, że wykonanie jej
wymaga więcej czasu, może wyrazić zgodę na samodzielne dokończenie pracy w domu.
Ocenę pracy nauczyciel dokonuje na lekcji w obecności ucznia.
Nauczyciel bierze pod uwagę zgodność z tematem, wysiłek ucznia i staranność wykonania
pracy.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę w czasie określonym przez WZO.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Po ukończeniu pracy nauczyciel dokonuje oceny wraz z jej analizą na danej lekcji bądź
wyznacza inny termin. Zawsze oceniamy pracę w obecności ucznia.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Nie dotyczy.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskiwania w razie
nieobecności ucznia.
W razie nieobecności uczeń przynosi pracę do oceny na następna lekcję bądź wyznaczony przez
nauczyciela inny termin. O ile uczeń nie przyniesie pracy do oceny otrzymuje ocenę
niedostateczną. W innym przypadku zawsze jest ocena pozytywna. Uczeń ma prawo poprawić
każdą ocenę. Na poprawę pracy uczeń na 3 tygodnie.
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MUZYKA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:







przygotowanie do lekcji – 2
śpiew (solo bądź w grupie) – 1
gra na instrumentach perkusyjnych – 1
odpowiedzi ustne – 1
prowadzenie zeszytów – 1
występy na apelach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – 2

II Sposoby oceniania:
Śpiew i grę na instrumentach perkusyjnych uczeń zalicza na lekcji w obecności nauczyciela
i uczniów z klasy (w sytuacjach uzasadnionych popartych opinią PPP uczeń może zaliczać
śpiew indywidualnie w czasie przerw lub w innym terminie i miejscu wyznaczonym przez
nauczyciela).
Zeszyt - ocenianiu podlega estetyka oraz czytelność nut.
Odpowiedzi ustne - obejmują wiedzę z trzech ostatnich lekcji (wiedza z zakresu teorii muzyki
oraz znajomość tekstu piosenki).
Występy na apelach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych - chętne osoby posiadające
predyspozycje do śpiewu lub grania na instrumentach.

III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Śpiew, gra na instrumencie - nauczyciel informuje o zaliczeniu piosenki/gry na instrumencie
z tygodniowym wyprzedzeniem, uczeń po występie od razu zostaje poinformowany o ocenie
i jest ona wpisywana do dziennika niezwłocznie.
Zeszyt oceniony może zostać w każdym momencie roku szkolnego.
Występy na apelach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oceniane będą
po potwierdzeniu wzięcia udziału (szczególnie występy pozaszkolne).
Odpowiedzi ustne - są niezapowiedziane, ocena wpisywana do dziennika niezwłocznie
po zaliczeniu.
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IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Nie dotyczy.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia
Śpiew, gra na instrumencie - od otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma dwa tygodnie
na poprawę oceny.
Odpowiedzi ustne, prowadzenie zeszytów, występy na apelach, uroczystościach szkolnych
i pozaszkolnych - nie podlegają możliwości poprawy.
W przypadku nieobecności uczeń ma możliwość zaliczenia śpiewu, gry na instrumencie
w przeciągu dwóch tygodni od dnia, w którym przyszedł do szkoły (czyli druga lekcja muzyki,
na której uczeń jest obecny po chorobie/niedyspozycji).
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EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:










prace klasowe - 5
konkursy – 5, 4, 3
sprawdziany - 4
projekty - 4
odpowiedzi ustne - 3
prace domowe - 2
aktywność na zajęciach -2
aktywność suma (za pracę w trakcie półrocza) - 5
sprawdziany praktyczne - 5

II Sposoby oceniania:
Praca klasowa, sprawdzian – przygotowana i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
obejmuje jeden lub więcej niż jeden dział, nauczyciel zobowiązany jest do poprawy, oceny
i zwrotu pracy w ciągu 14 dni,
Odpowiedź ustna – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, zapowiedziana
lub niezapowiedziana
Aktywność - indywidualna i w zespołach grupowych – zaangażowanie, umiejętność
komunikowania się i współpracy w zespole, korzystanie z różnych źródeł informacji,
efektywność pracy, udział w przedsięwzięciach środowiskowych ,
Sprawdzian praktyczny – pokaz umiejętności udzielania poszkodowanym, możliwej
w określonych warunkach, pierwszej pomocy – pokaz z pozorantem
Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy
na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus (+), znakiem minus (-). Z 3 kolejno uzyskanych
znaków (+ ) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Jednorazowo podczas lekcji nauczyciel może
wystawić ocenę z aktywności – celującą lub bardzo dobrą za szczególny udział w lekcji.
Udział w konkursach- Uczniowie, którzy biorą udział w konkursach z edukacji
dla bezpieczeństwa. Otrzymali przynajmniej 70% punktów możliwych do zdobycia otrzymują
ocenę celującą (ocenianie bieżące). Jeśli uczeń zostaje laureatem lub finalistą
w konkursie na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim może uzyskać ocenę śródroczną
i końcowo –roczną celującą pod warunkiem uzyskiwania odpowiednich ocen cząstkowych.
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III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Testy, prace klasowe i sprawdziany pisemne – 1 tydzień, omówiony zakres materiału
Odpowiedzi ustne– bez zapowiedzi
Zadania domowe, sprawdziany praktyczne – na następną lekcję lub w wyznaczonym
terminie
Opracowania dodatkowe – w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.
Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 3 oceny cząstkowe w półroczu. Uczeń, który podczas
pracy klasowej lub kartkówki korzysta z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę
niedostateczną bez możliwości poprawy. Praca ( wszystkie jej formy ) nieuczciwa
i niesamodzielna traktowana jest jak plagiat i oszustwo, uczeń otrzymuje za nią ocenę
niedostateczną oraz punkty ujemne z zachowania.
W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek uzupełnić
z czasu jego nieobecności: notatki z lekcji, wszystkie prace domowe.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Testy, sprawdziany i prace klasowe - konieczność poprawienia oceny niedostatecznej
w ciągu dwóch tygodni od podania informacji o ocenie.
W przypadku nieobecności podczas sprawdzania zadania domowego podlegającego
ocenie, prace terminowe dostarcza uczeń na pierwszej lekcji, na której jest obecny.
Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie obliguje go
do zaliczenia zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie
zastosuje się do tego wymagania, nauczyciel ma prawo wystawienia oceny niedostatecznej.
Uczeń może poprawiać ocenę z pracy klasowej (niższą od oceny db) w ciągu 2 tygodni od jej
oddania i omówienia. Przy ocenianiu uwzględniana jest ocenę z poprawy.
Prezentacje i zadania dodatkowe- w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie,
brak możliwości poprawy i uzyskania pozytywnej oceny.
Zeszyt, podręcznik – (podręcznik minimum jeden na ławkę) za ich brak uczniowie otrzymują
ocenę niedostateczną (można zgłosić jako nieprzygotowanie do lekcji).
Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w półroczu. Należy to
jednak zgłosić niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji ( nie dotyczy to jednak sprawdzianów).
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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WYCHOWANIE FIZYCZNE

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:








postawa i aktywność na lekcji –2,
przygotowanie do lekcji – 2,
sprawdziany umiejętność– 1,
wiadomości – 1,
udział w zawodach sportowych – 1,
udział w zajęciach pozalekcyjnych – 1,
zadania dodatkowe – 1

II Sposoby oceniania:
Postawa i aktywność na lekcji, czyli:
-wywiązywanie się z zadań i obowiązków wynikających ze specyfiki lekcji,
-wysiłek wkładany przez ucznia w usprawnianie się,
-postawa wobec kolegów- pomoc, życzliwość, nie używanie wulgaryzmów,
-postawa wobec nauczyciela -pomoc w organizacji lekcji,
-zachęcanie innych do aktywności ruchowej,
-czynne uczestnictwo w zajęciach,
-przestrzeganie zasad higieny osobistej,
-działalność na rzecz kultury fizycznej, zdrowia i sportu.
Powyższy obszar może być oceniony na bieżąco, przez wystawienie oceny, bądź plusa
lub minusa.

Sprawdziany umiejętności technicznych i taktycznych, czyli sprawdziany
z poszczególnych dyscyplin sportowych, w zależności od wieku ucznia i podstawy
programowej.
Na początku roku szkolnego nauczyciele informują o planowanych sprawdzianach.
Sprawdziany przeprowadzane są z poszczególnych dyscyplin sportowych: LA, zespołowe gry
sportowe, ćwiczenia gimnastyczne, tenis stołowy, ćwiczenia rytmiczno - muzycznych
i pływanie.
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Przygotowanie do zajęć, czyli wymagany przez nauczyciela strój sportowy.
W ciągu każdego półrocza uczeń klasy IV i V może trzykrotnie zgłosić nieprzygotowanie
do lekcji, a uczeń klas VI - VIII – dwukrotnie, bez otrzymania oceny niedostatecznej. Każdy
kolejny brak stroju skutkuje oceną niedostateczną.
Uczeń, który podczas półrocza zawsze miał strój otrzymuje na koniec półrocza cząstkową
ocenę celującą.
Natomiast uczeń kl. IV i V, który nie miał stroju 1x, 2x lub 3x otrzymuje ocenę cząstkową
bardzo dobrą.
Uczeń kl.VI- VIII, który nie miał stroju 1x lub 2x otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą.

Wiadomości, czyli:
- znajomość przepisów BHP na zajęciach wychowania fizycznego,
- wiadomości związane z kształtowaniem i oceną sprawności fizycznej,
-wiadomości związane z działaniami prozdrowotnymi,
-wiadomości dotyczące podstawowych przepisów gier zespołowych oraz gier
i zabaw rekreacyjnych,
-wiadomości dotyczące organizowania i sędziowania zawodów i imprez sportowych,
gier i zabaw rekreacyjnych,
- znajomość zasad fair-play.
Powyższy obszar jest oceniany na bieżąco.

Udział w życiu sportowym szkoły i poza szkołą, czyli:
- udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych na różnym szczeblu,
- udział w zajęciach SKS na terenie szkoły i w zajęciach sportowych poza szkołą,
- promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Za udział w szkolnych zawodach sportowych, uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę bardzo
dobrą, a gdy osiąga w nich wybitne wyniki ocenę celującą.
Za godne reprezentowanie szkoły w zawodach pozaszkolnych uczeń otrzymuje ocenę celującą.
Jeśli uczeń wyznaczony do reprezentowania szkoły w zawodach, bez uzasadnionego powodu
odmawia w nich udziału otrzymuje uwagę do dziennika.
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III Terminy powiadomienia uczniów o kontroli i ocenie:
Przed każdym sprawdzianem umiejętności i wiadomości uczniowie są informowani o zakresie
materiału, stopniu trudności i kryteriach oceniania co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

IV Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie z uzasadnionych przyczyn, uczeń nie
otrzymuje oceny i jest zobowiązany zaliczyć sprawdzian w terminie uzgodnionym
z nauczycielem.
W przypadku, gdy uczeń nie zaliczył sprawdzianu z własnej winy, otrzymuje ocenę
niedostateczną z możliwością poprawy.
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RELIGIA

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:










prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki)- 5,4
wypowiedzi ustne - 3
katechizm pamięciowy - 5
prace domowe - 2
prowadzenie zeszytu przedmiotowego - 2
korzystanie z katechizmu –podręcznika - 2
aktywność ucznia na lekcji i współpraca w zespole - 2
praca na lekcji -2
rozwijanie postawy religijnej (udział w jasełkach, konkursach religijnych, religijnych
grupach ) -5

II Sposoby oceniania:
Sprawdziany i testy obejmują określony, ustalony wcześniej zakres materiału.
Kartkówki obejmują wiadomości z maksymalnie 2 ostatnich tematów.
Ocena z odpowiedzi ustnej obejmuje maksymalnie 2 ostatnie lekcje i uzależniona jest
od poziomu wymagań edukacyjnych, umiejętności formułowania myśli i posługiwania się
określeniami teologicznymi.
Uczeń otrzymuje ocenę za aktywną pracę na lekcji jednorazowo lub jeśli zbierze
na kolejnych lekcjach cztery plusy - otrzymuje ocenę celującą, za trzy plusy ocenę bardzo
dobrą. Uczniowie mogą otrzymywać również minusy za brak aktywnego udziału w lekcji
(cztery oznaczają ocenę niedostateczną).
Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń - jego estetyka
prowadzenia , poprawność zawartych treści może wpłynąć na podwyższenie oceny. Za ich brak
uczeń otrzymuje minusa.
Zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie.
Zadania dodatkowe - w ustalonym terminie.
Aktywność pozalekcyjna to np.: udział w jasełkach, konkursach religijnych i religijnych
grupach.
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III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:





Sprawdziany i testy są zapowiadane i wpisywane do Librusa z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi.
Zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie.
Zadania dodatkowe - w ustalonym terminie.

IV Tryb oddawania prac pisemnych:



Sprawdziany i testy - do 2 tygodni.
Kartkówki - w przeciągu tygodnia.

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:




W razie nieobecności na sprawdzianie lub teście uczeń powinien zaliczyć pracę w ciągu
2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.
Uczeń może poprawić każdą ocenę w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyników.

Uczeń powinien otrzymać nie mniej niż 3 oceny cząstkowe w półroczu.
Podręcznik, zeszyt, a zwłaszcza zeszyt ćwiczeń - za ich brak uczeń otrzymuje minusa.
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I Formy pracy podlegające ocenie.
Ocenianiu podlegają:
 wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji
 tempo pracy
 estetyka wykonanych zadań
 aktywność ucznia

Edukacja
polonistyczna

matematyczna

przyrodnicza

Co oceniamy
· czytanie /również ze zrozumieniem, lektury/
· wypowiedzi ustne
· recytacja
· wypowiedzi pisemne/ opowiadania, opis, list, życzenia i inne/
· pisanie /przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu/
· gramatyka

· liczenie /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/
· rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych
· umiejętności praktyczne
· geometria

· wiedza i umiejętności objęte programem oraz rozumienie pojęć
przyrodniczych.

46

społeczna

· wiedza i umiejętności objęte programem oraz rozumienie pojęć
społecznych.

plastyczna

· zaangażowanie, przygotowanie, wkład pracy ucznia, estetyka
wykonanej pracy, pomysłowość

muzyczna

· umiejętności, wiedza i pojęcia muzyczne, zaangażowanie i aktywność
na zajęciach

techniczna

· zaangażowanie, przygotowanie, wkład pracy ucznia, estetyka
wykonanej pracy, pomysłowość

informatyczna

· ćwiczenia praktyczne przy komputerze lub tablicy
multimedialnej
· ćwiczenia wykonywane na kartach pracy
· wypowiedzi ustne

wychowanie
fizyczne

· zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach
· ogólną sprawność ruchową /w przypadku zwolnienia uczniów z zajęć,
wydanego przez lekarza, uczniowi zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony”

II Sposoby oceniania:
Nauczyciel może stosować cząstkowe oceny wyrażone stopniem w następującej skali:
1) stopień celujący - 6
2) stopień bardzo dobry - 5
3) stopień dobry - 4
4) stopień dostateczny - 3
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5) stopień dopuszczający - 2
6) stopień niedostateczny – 1
Dopuszczone są „+” i „-”.

Prace pisemne są oceniane w systemie punktowym i przeliczane na oceny:
0% - 29% - 1
30% - 49% - 2
50% - 70% - 3
powyżej 70% - 89% - 4
90% - 99% - 5
100% - 6
Dyktanda i pisanie z pamięci ocenia się w następujący sposób:
(0 bł.) ----------- 6
(-1 bł.) -----------5+
(-2 bł.-3 bł.)-------5
(-4 bł.)------------5(-5 bł.)------------4+
(-6 bł.-7 bł.)-------4
(-8 bł.)------------4(-9 bł.)------------3+
(-10 bł.-11 bł.)----3
(-12 bł.)-----------3(-13 bł.)-----------2+
(-14 bł.-15 bł.)-----2
(-16 bł.)------------2poniżej (-17 bł.)---1
Przy czym błąd ortograficzny liczony jest jak 2 błędy, inne błędy liczone są jak jeden błąd.
Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny. Stosowane są również oceny
wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp.
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III Terminy zawiadomienia o kontroli i ocenie:









prace klasowe i sprawdziany- 1 tydzień na przygotowanie
lektura - 2 - 4 tygodnie na przeczytanie
recytacja – do 1 tygodnia na opanowanie pamięciowe
piosenka – 1 tydzień na opanowanie pamięciowe
dyktando – do 1 tygodnia na przygotowanie
kartkówki i odpowiedzi ustne - bez zapowiedzi
zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
opracowania dodatkowe - w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:



kartkówki oddawane są uczniom w przeciągu tygodnia,
testy i dłuższe prace pisemne w ciągu 2 tygodni.

Uczeń, który podczas pracy klasowej lub kartkówki korzysta z
pomocy, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

niedozwolonych

V Tryb możliwości poprawienia ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności:








prace klasowe, sprawdziany, recytacje, dyktanda, piosenki, prace plastyczne
i techniczne - uczeń może poprawić ocenę niższą niż “dobra” w terminie ustalonym
z nauczycielem;
kartkówki - nie podlegają możliwości poprawy;
w przypadku nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, dyktandzie, sprawdzianie
z lektury, podczas wykonywania pracy plastycznej i technicznej lub gdy odbywała się
recytacja albo zaliczenie piosenki uczeń ma obowiązek zaliczenia zaległego materiału
w terminie ustalonym z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do tego, nauczyciel
ma prawo wystawić ocenę niedostateczną;
w razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległy materiał z poszczególnych
edukacji w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
w przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć uczeń może być nieklasyfikowany;

Każdy uczeń w czasie trwania lekcji jest zobowiązany do zachowania
warunków sprzyjających uczeniu się.
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JĘZYK KASZUBSKI

I Formy pracy podlegające ocenie wraz z jej wagą:












kartkówki -3
sprawdziany - 5
odpowiedzi ustne -3
aktywność na lekcji -2
praca w grupie lub praca indywidualna na lekcji -2
prace domowe -2
zadania dodatkowe np. prace długoterminowe, projekty -3
prowadzenie zeszytu -2
udział w konkursach , przeglądach, itp. -5
czytanie - 3
tłumaczenie tekstów - 3

II Sposoby oceniania:
Ustne:
 odpowiedzi uczniów (dialogi, odpowiedzi na pytania, tłumaczenie, opowiadanie, czytanie,
recytacja, streszczenie),
 aktywność uczniów na lekcji: udział w lekcji, praca w grupach, zaangażowanie
i pogłębianie wiedzy,
 pamięciowe opanowanie rymowanek, wierszy i piosenek,
 udział i sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych.
Pisemne:
 sprawdziany (jeden w półroczu) – obejmujące materiał z więcej niż 3 lekcji, zapowiedziane
z tygodniowym wyprzedzeniem,
 kartkówki są zapowiedziane i obejmują materiał z maksymalnie 3 lekcji,
 ćwiczenia gramatyczne,
 odpowiedzi na pytania, praca indywidualna na lekcjach,
 prace dodatkowe.
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III Terminy powiadamiania uczniów o kontroli i ocenie:
Sprawdziany - 1 tydzień z wpisem do dziennika Librus
Kartkówki i odpowiedzi ustne - zapowiedziane
Zadania domowe - na następną lekcję lub w wyznaczonym terminie
Zadania dodatkowe - w ustalonym terminie

IV Tryb oddawania prac pisemnych:
Kartkówki - w przeciągu tygodnia.
Sprawdziany - do 2 tygodni.

V Tryb uzyskiwania, poprawiania ocen lub ich uzyskania w przypadku
nieobecności ucznia:
Testy, sprawdziany i prace klasowe – konieczność poprawienia oceny niedostatecznej
w ciągu dwóch tygodni od podania informacji o ocenie.
Kartkówki – można poprawić na następnej lekcji.
W przypadku nieobecności podczas sprawdzania zadania domowego podlegającego
ocenie, prace terminowe dostarcza uczeń na pierwszej lekcji, na której jest obecny.
Nieobecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej lub sprawdzianie obliguje go
do zaliczenia zaległego materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.
Nieobecność ucznia na kartkówce nie obliguje go do jej zaliczenia.
Prezentacje i zadania dodatkowe- w przypadku nieprzygotowania w wyznaczonym terminie,
może przynieść na kolejną lekcję.
Zeszyt uczeń ma obowiązek prowadzić starannie zeszyt przedmiotowy, podlega on ocenie.
Brak zeszytu można zgłosić jaki nieprzygotowanie do lekcji.
Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć trzy razy w półroczu. Należy to jednak
zgłosić niezwłocznie po rozpoczęciu lekcji ( nie dotyczy to jednak sprawdzianów);
W przypadku opuszczenia powyżej 50 % lekcji uczeń może być nieklasyfikowany.
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