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1. Oceniając nauczyciel uwzględnia różnorodne formy pracy ucznia
a) prace pisemne – kartkówki (waga 2), sprawdziany (waga 3)
b) wypowiedzi ustne (waga 1)
c) prace domowe (waga 1)
d) umiejętności praktyczne (waga 1)
e) samodzielna praca ucznia na lekcji (waga 1)
f) aktywność na zajęciach (waga 1)
g) konkursy, projekty (waga 1)
h) testy modułowe (waga 3)

2. Sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z podaniem zakresu
materiału,  a termin wpisany jest w dzienniku. Uczeń uzyskuje ocenę wg następującego przeliczenia
procentowego:
95% - 100% - bardzo dobry
80% - 94% - dobry 
70% - 79% - dostateczny
50% - 69% - dopuszczający
0 – 49% - niedostateczny

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych  (nb)  powinien zaliczyć sprawdzian
najpóźniej  w ciągu 2 tygodni  od dnia  powrotu do szkoły.  Brak zaliczenia  w wymaganym terminie
równoważny jest  ocenie  niedostatecznej,  nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie pisemny
skutkuje oceną niedostateczną

4. Uczeń  ma  obowiązek  poprawić  każdą  ocenę  niedostateczną  z  pisemnego  sprawdzianu  w  terminie
uzgodnionym z nauczycielem, oraz może poprawić ocenę dopuszczająca. Wszystkie stopnie uzyskane
przez ucznia zostają wpisane do dziennika. 

5. Kartkówki  (jako  pisemna  forma  odpowiedzi)  obejmujące  mały  zakres  materiału  mogą  być
niezapowiedziane, mogą być realizowane w dniach sprawdzianów.

6. Na każdej lekcji nauczyciel może zadawać pytania z bieżącego materiału, za udzielenie prawidłowej
odpowiedzi uczeń otrzymuje „+”, na koniec semestru wystawiana jest ocena sumująca : 5 plusów –
ocena bdb, 4 plusy – ocena db .

7. Jeżeli  frekwencja  na  zajęciach  będzie  niższa  niż  75% uczeń  nie  może  się  ubiegać  o  ocenę  dobrą
i wyższą, chyba, że nieobecność spowodowana była zdarzeniami losowymi

8. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do zajęć.
Nieprzygotowanie do zajęć oznacza brak wiedzy, brak zadania, brak zeszytu lub ćwiczeń 
Fakt  ten  zgłasza  nauczycielowi  przed  rozpoczęciem  zajęć.  Po  wykorzystaniu  limitu  oznaczonego
znakiem „-” w dzienniku, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. 



WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocena niedostateczna

Ocenę otrzymuje ten uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 
wynikających z programu nauczania oraz:

 nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć i zadań,
 nie potrafi (nawet przy pomocy nauczyciela i pomocniczych pytań) wykonać prostych poleceń ani 

wykazać, że je rozumie,
 nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej 

wiedzy i umiejętności.

Ocena dopuszczająca

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz:
 Średnia ważona ze wszystkich ocen mieści się w przedziale 1,60 – 2,59
 Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania podczas zajęć lekcyjnych (praca w 

grupie, praca indywidualna).

Ocena dostateczna

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz:
 Średnia ważona ze wszystkich ocen mieści się w przedziale 2,60 – 3,59
 Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje zadania podczas zajęć lekcyjnych (praca w 

grupie, praca indywidualna),
 Oddaje terminowo zlecone prace domowe i referaty.

Ocena dobra

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową i wybrane elementy 
programu nauczania oraz: 

 Średnia ważona ze wszystkich ocen mieści się w przedziale 3,60 – 4,59
 Samodzielnie wykonuje zadania podczas zajęć lekcyjnych (praca w grupie, praca indywidualna),
 Oddaje terminowo zlecone prace domowe i referaty,
 Jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń opanował zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz: 
 Średnia ważona ze wszystkich ocen mieści się w przedziale 4,60 – 5,29
 Samodzielnie wykonuje zadania podczas zajęć lekcyjnych (praca w grupie, praca indywidualna),
 Oddaje terminowo zlecone prace domowe i referaty,
 Jest bardzo aktywny podczas zajęć lekcyjnych,
 Ma bogate słownictwo i sprawnie się nim posługuje.

Ocena celująca
Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

 samodzielnie poszerza wiadomości i umiejętności, 
 Średnia ważona ze wszystkich ocen mieści się w przedziale 5,30 – 6,00
 podejmuje się wykonania dodatkowych zadań pozwalających pogłębić wiedzę z zakresu 

przedmiotu,
 bierze udział w konkursach i olimpiadach,
 bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.


