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1. Ocenianiu podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia. 

2. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej. 

3. Podstawą do wystawienia ocen semestralnej/końcoworocznej  jest  średnia ważona uzyskanych ocen 

cząstkowych. 

4. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę: 1,2 lub 3. 

 

Formy aktywności ucznia Waga oceny Kolor zapisu  

w dzienniku 

Aktywność na lekcji  1 Czarny 

Praca w grupach 

Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 

Zadanie domowe 

Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach 

przedmiotu 

Prezentacja referatu 

Recytacja  

Kartkówka  2 Zielony 

Osiągnięcia w konkursach szkolnych i międzyszkolnych 

Rozwiązanie zadania problemowego 

Realizacja i prezentacja projektu 

Odpowiedź ustna  

Czytanie  

Dyktando 

Praca klasowa 3 czerwony 

Test/sprawdzian  

Osiągnięcia w konkursach powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich, międzynarodowych 

Samodzielne wypracowanie 

 

5. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac poprawianych 

obie oceny wlicza się do średniej. 

6. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Nie ma możliwości zmiany oceny 

w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 

7. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 3 ocenę dostateczną lub niższą, może ją 

poprawić  raz w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi 

ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. 

8. Prace klasowe w formie wypracowania oraz kartkówki nie podlegają poprawie. 

9. Każdy sprawdzian całogodzinny poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku. 

10. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

11. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, ma obowiązek napisać go w ciągu tygodnia od 

dnia powrotu do szkoły. 

12. Uczeń ma obowiązek poprawić wskazaną przez nauczyciela pracę pisemną (np. wypracowanie)  

w wyznaczonym terminie. 

13. Uczeń, który nie poprawił oceny (lub nie zgłosił się w ustalonym terminie), traci prawo do następnej 

poprawy tej samej pracy. 

14. Nie ma możliwości poprawiania ocen na dwa tygodnie przed klasyfikacją. 

15. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. 

16. Sprawdzone i  poprawione prace nauczyciel oddaje w terminie dwóch tygodni. 

17. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń jest obowiązkowe i podlega ocenie. 

18. Nauczyciel przekazuje informację o ocenie:  a) uczniowi – jako komentarz, wyjaśnienie, uzasadnienie, 

wskazówki do dalszej pracy w formie ustnej lub pisemnej;  b) rodzicom, na ich prośbę, w formie ustnej. 
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