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Ogólne wymagania edukacyjne  

I. Uczeń może uzyskać oceny cząstkowe: 

1. za odpowiedzi ustne obejmujące różne 

tematy. 

2. za kartkówki (3-4 ostatnie tematy), czas ok. 

15 min. Mogą one być zapowiedziane lub nie, 

3. za sprawdziany godzinne z większej, 

określonej wcześniej przez nauczyciela partii 

materiału. Są one zapowiedziane min. tydzień 

wcześniej. 

4. za testy  

5. za bieżące wybrane ćwiczenia wykonywane 

na lekcji 

6. za ćwiczenia kontrolne praktyczne 

7. za określone zadania domowe  

8. za aktywność na lekcji 

9. dodatkowo ocenę nd za nieobecność 

nieusprawiedliwioną na zapowiedzianym 

sprawdzianie lub ćwiczeniu kontrolnym, lub 

niewykonane ćwiczenia. 

II. Na zaliczenie pracy  pisemnej na ocenę 

dopuszczającą trzeba uzyskać 45-50% 

punktów możliwych do uzyskania. 

III. Wagi (podaje nauczyciel przed 

rozpoczęciem ćwiczenia, kartkówki lub 

sprawdzianu) 

Wspólne ćwiczenia na lekcji – waga 0,5 

Samodzielne ćwiczenia na lekcji, kartkówki – 

waga 1 lub 2 (w zależności od trudności 

ćwiczenia) 

Ćwiczenia kontrolne, sprawdziany – waga 3 

IV. Poprawa ocen niedostatecznych lub 

zaliczenie niewykonanych ćwiczeń odbywa się 

systematycznie; na lekcji lub po zajęciach 

lekcyjnych na konsultacjach w wyznaczonym 

terminie. Nie ma możliwości poprawy większej 

ilości braków na samym końcu semestru!!! 

Uczeń musi mieć ze sobą obowiązkowo zeszyt. 

V. Uczeń musi zaliczyć wszystkie prace 

pisemne i ćwiczenia kontrolne, aby zaliczyć 

przedmiot/ jednostkę modułową!!! 

VI. Ocena semestralna wynika ze średniej 

ważonej (dodatkowy dok. poniżej)  i 

frekwencji na zajęciach, a w szczególności na 

kartkówkach, sprawdzianach i ćwiczeniach 

komputerowych: 

Jeżeli uczeń osiągnął minimalnie niższą średnią 

ważoną na daną ocenę ale zaliczył wszystkie 

kartkówki, sprawdziany i ćwiczenia w 

pierwszym terminie to nauczyciel bez 

dodatkowych zadań stawia mu ocenę 

semestralną wyższą niż wynika to ze średniej. 

 W innym przypadku nauczyciel daje 

możliwość takiemu uczniowi podwyższenia 

sobie średniej przez dodatkowe zadania.  

VII. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie zaraz po 

sprawdzeniu przez nauczyciela obecności i ma 

obowiązek zapisać to sobie w zeszycie. 

Uczniowi przysługuje np. na semestr (wg 

regulaminu) 



VIII. Ucznia obowiązuje systematyczna praca i 

systematyczne prowadzenie zeszytu. 

IX. Ucznia obowiązuje na lekcji zachowanie i 

strój godny ucznia. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny semestralne i końcowo roczne. 

OCENA 
SEM./ROCZNA 

WYMAGANIA 

celujący posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania (samodzielnie poszerza swoją 
wiedzę) 
- średnia ważona na semestr min. 5,5 
- uczeń bardzo dobrze wykorzystuje na lekcjach nabyte wiadomości i umiejętności  
- pracuje systematycznie, wykonuje dodatkowe zadania 
- frekwencja na zajęciach wynosi  min. 90% 

bardzo dobry - średnia ważona na semestr min. 4,7 
- uczeń prace pisemne  i ćwiczenia kontrolne zalicza w pierwszych terminach 
- (wyjątkowo jednorazowo w terminie drugim   jeżeli związane jest to z nieobecnością usprawiedliwioną) 
- uczeń bardzo dobrze wykorzystuje na lekcjach nabyte wiadomości i umiejętności  
- wykonuje zlecone ćwiczenia szybko, bez pomocy 
- pracuje systematycznie, wykonuje dodatkowe zadania 
- frekwencja na zajęciach wynosi  ok. 85% 

dobry - średnia ważona na semestr min. 3,7 
- uczeń prace pisemne  i ćwiczenia kontrolne zalicza w pierwszych terminach (wyjątkowo jednorazowo  
  w terminie drugim jeżeli związane jest to z nieobecnością usprawiedliwioną) 
- uczeń dobrze wykorzystuje na lekcjach nabyte wiadomości i umiejętności  
- wykonuje zlecone ćwiczenia szybko, bez pomocy 
- frekwencja na zajęciach wynosi ok. 80% 

dostateczny - średnia ważona na semestr min. 2,7 
- uczeń min. 1/2 prac pisemnych i ćwiczeń zalicza w pierwszym terminie 
- wykonuje zlecone ćwiczenia z niedużą pomocą nauczyciela lub innego ucznia 
- frekwencja na zajęciach wynosi  ok..70% 

dopuszczający - średnia ważona na semestr min. 1,9 
- zaliczył wszystkie prace pisemne i ćwiczenia ( do zaliczeń podchodził w wyznaczonych terminach) 
- wykonuje zlecone ćwiczenia z większą pomocą nauczyciela lub innego ucznia 
- frekwencja na zajęciach wynosi  ok. 60% 

niedostateczny - średnia ważona na semestr jest mniejsza od 1,9 
- prace pisemne nie zostały zaliczone w wyznaczonych terminach 
- na zajęciach nie wykonuje obowiązkowych ćwiczeń 
- uczeń mimo trudności nie przychodzi na konsultacje 
- frekwencja na zajęciach wynosi  min. 50% 

nieklasyfikowany - frekwencja na zajęciach wynosi  mniej niż 50% 

 

Uwaga!  

W ocenie końcowo rocznej brana jest pod uwagę ocena semestralna. 

Jeżeli występuje różnica w ilości godzin tego samego przedmiotu w sem. I  i  II to większy 

wpływ na ocenę roczną, będzie miała ocena uzyskana w semestrze, w którym  było więcej 

godzin (oczywiście każdy semestr musi być zaliczony na ocenę pozytywną). 


