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I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów. 

 

1) Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 sprawdziany, testy, kartkówki; 

 odpowiedzi ustne; 

 aktywność, praca na lekcji, praca w grupie; 

 szczególne osiągnięcia, udział i sukcesy w konkursach; 

  zadania dodatkowe; 

 

2) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, bądź prawnych opiekunów. 

 

3) Oceny bieżące wpisywane są do e- dziennika. 

 

4) Uczeń w ciągu półrocza ma prawo zgłosić 2 razy nieprzygotowanie. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje minusem. 

Trzeci minus za nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

II. Zakres materiału i ocena prac pisemnych. 

 

1) Sprawdzian może mieć formę pisemną (test) lub praktyczną (z wykorzystaniem komputera). 

2) Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, obejmują materiał przynajmniej 

jednego działu.  

 

3) Kartkówki mogą być zapowiedziane lub nie, obejmują materiał co najwyżej 3 tematów lekcyjnych, zadanego 

materiału lub wiedzy podstawowej. Kartkówki nie podlegają poprawie. 

 

4)  Sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo, ocena jest wynikiem przeliczenia punktów na procenty:  

 

97% - 100% - cel    50% - 71% - dst 

88% - 96% - bdb    36% - 49% - dop 

72% - 87% - db    0% - 35% - ndst 

 

5) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisać tę pracę w terminie 

ustalonym z nauczycielem.  

 

6) Zadania praktyczne oceniane są na podstawie spełnienia założonych kryteriów. Informację o kryteriach uczeń 

otrzymuje podczas przygotowania do sprawdzianu oraz ponownie przed rozpoczęciem sprawdzianu.  

 

7) Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy pisemnej i sprawdzianów praktycznych wg następujących zasad: 

 

- poprawa sprawdzianów pisemnych i praktycznych jest dobrowolna i powinna odbyć się w terminie uzgodnionym z 

nauczycielem, nie później niż w czasie dwóch tygodni od otrzymania oceny, 

-  punktacja za poprawę jest taka sama, jak za pracę pierwotną, 

- do dziennika wpisywane są obie oceny, - poprawa może nastąpić tylko raz.  

8)  Nauczyciel sprawdza i ocenia prace uczniów w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu. IV. Ocena 

aktywności podczas lekcji. W ciągu półrocza każdy uczeń otrzymuje ocenę z aktywności , plusy z aktywności 

uczeń zbiera osobno i zamienia 

 

III. Ocena aktywności podczas lekcji.  

 

Uczeń wykazujący się na zajęciach aktywnością otrzymuje ocenę.  

 

IV. Kryteria oceny odpowiedzi ustnej 

 

1) Odpowiedzi ustne obejmują materiał taki jak kartkówki lub materiał zadany (np. przed lekcją powtórzeniową).  

 

2) Uczeń otrzymuje poszczególne oceny na następujących zasadach: 



  celujący - uczeń odpowiada płynnie na każde zadane pytanie, używa informatycznego nazewnictwa, wykonuje 

bezbłędnie zadanie problemowe, potrafi wyjaśnić swój tok rozumowania innym uczniom;  

 bardzo dobry - uczeń odpowiada poprawnie na każde zadane pytanie, wykonuje zadanie problemowe, które nie 

wykracza poza obowiązujący zakres materiału;  

 dobry - uczeń wykazuje niewielkie braki wymaganej wiedzy i umiejętności;  

 dostateczny - uczeń potrafi odpowiedzieć na co najmniej połowę pytań lub odpowiada naprowadzony, 

samodzielnie wykonuje proste zadania, a trudniejsze z pomocą nauczyciela; 

  dopuszczający - uczeń odpowiada tylko na bardzo proste pytania, wykonuje tylko proste przykłady zadań;  

 niedostateczny - uczeń nie potrafi odpowiedzieć nawet na proste pytania, wykazuje się brakiem podstawowej 

wiedzy i umiejętności.  

 

V. Sposób ustalania śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

1)  Oceny bieżące wyrażone są następująco:  

celujący (cel) – 6    bardzo dobry (bdb) – 5   dobry (db) - 4 

dostateczny (dst) – 3   dopuszczający(dop) – 2    niedostateczny (ndst) – 1  

 

Dopuszcza się występowanie plusów (podnosi wartość oceny o połowę) lub minusów (obniża wartość oceny o 

jedną czwartą)  

2) Ocena śródroczna ma charakter informacyjny, przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę oceny 

bieżące uzyskane w ciągu całego roku szkolnego;  

3) Ocena klasyfikacyjna wyraża się wzorem średniej ważonej. Ustala się następujące wagi, określające stopień 

ważności poszczególnych form pracy:  

a) Sprawdziany, zadania praktyczne sprawdzające, zadania testowe z wykorzystaniem komputera, zadania 

dodatkowe na inne przedmioty - 3  

b) Prace praktyczne wykonywane na zajęciach, kartkówki, karty pracy - 2  

c) Aktywność, zadania domowe, ćwiczenia – 1 

 

4)  Ustala się wysokość średniej ważonej na poszczególne oceny: 

 Średnia ważona ≥ 5,75 – cel    3,75 > Średnia ważona > 2,75 – dst  

5,75 > Średnia ważona > 4,75 – bdb   2,75 > Średnia ważona > 1,75 – dop  

4,75 > Średnia ważona > 3,75 – db     1,75 > Średnia ważona – nast.  

 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

1) Śródroczna ocena klasyfikacyjna ma charakter informacyjny.  

2) Uczeń ma prawo do ubiegać się o ocenę końcową wyższą niż przewidziana, jeżeli:  

5,5 < Średnia ważona < 5,75 - na celującą  

4,5 < Średnia ważona < 4,75 na bardzo dobrą  

3,5 < Średnia ważona < 3,75 - na dobrą  

2,5< Średnia ważona < 2,75 - na dostateczną  

1,5 < Średnia ważona < 1,75 - na dopuszczającą  

3) Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zgłasza się do nauczyciela w 

ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. 

4)  Uczeń ubiegający się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną jest zobowiązany do napisania 

dodatkowego sprawdzianu, wykonania zadania dodatkowego, zadania praktycznego w terminie i zakresie 

ustalonym z nauczycielem.  

 

 

VII. Uczniowie z opiniami i orzeczeniami PPP.  

Uczniom z opiniami/orzeczeniami z PPP dostosowuje się wymagania i sposób oceniania zgodnie z zaleceniami. 


