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I Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych  
 

1. Test- -(pkt.,%) kolor czerwony: waga 5  

duża partia materiału , po zakończeniu działu (tzw. unit-u) zapowiedziane z tygodniowym wyprzedze-
niem, zapisane w e-dzienniku, wg zagadnień podanych w ,,nacobezu’’ na każdej lekcji lub ustalonych 

w ramach lekcji powtórkowej przygotowującej do pracy klasowej  

 

2. Sprawdzian- (pkt.,%)- kolor jasny różowy: waga 4  
przeprowadzany z wybranych zagadnień z działu (unit-u), może być przeprowadzany w trakcie reali-

zacji działu, na bazie „nacobezu” otrzymywanych do poszczególnych lekcji, nie musi być poprzedzo-

ny lekcją powtórkową, zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem  
 

3. Dłuższa wypowiedź pisemna- (pkt.,%)- kolor brąz: waga 4  

 
4. Odpowiedź ustna - (pkt.,%)- kolor niebieski: waga 3  

 

5. Kartkówka- (pkt.,%)- kolor niebieski: waga 3  

 
Materiał do 3 lekcji, może być zapowiedziana i odbywać się na najbliższej lekcji lub może być nieza-

powiedziana, może być na informację zwrotną wg zagadnień podanych w ,,nacobezu’’ na każdej lek-

cji, nie podlega poprawie  
 

6. Zadanie domowe, projekt- kolor zielony: waga 2  

 

7. Praca w grupie, aktywność :waga : 1 kolor szary  
 

Informacja zwrotna:  

ustne uzasadnienie każdej oceny,  pisemna informacja raz w semestrze.  
Po otrzymaniu wskazówek dot. uzupełnienia braków wiadomości uczeń ma tydzień na uzupełnienie i 

zgłoszenie się do nauczyciela przedmiotu . 



 

 

II , III Zasady poprawiania niekorzystnych ocen, prawa i obowiązki ucznia:  

Uczeń ma możliwość poprawienia niekorzystnej oceny z testów oraz sprawdzianów w ilości: raz w 

semestrze z testu oraz raz w semestrze ze sprawdzianu.  
Oceny niedostateczne z testów oraz sprawdzianów uczeń musi poprawić w terminie ustalonym przez 

nauczyciela.  

 
Kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane, zadania domowe, odpowiedź ustna oraz dłuższa wy-

powiedź pisemna nie podlegają poprawie.  

W e- dzienniku zapisywane są oceny poprawiane i poprawione. Obie brane są pod uwagę przy wysta-

wianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej.  
Dla wszystkich przedmiotów stopień procentowego przeliczania ocen na sprawdzianach klasowych  i 

testach wynosi:  
  

celująca 100-96 % /6pkt/ 

bardzo dobra 95-84 % /5pkt/ 
dobra 83-70 %/4pkt/ 

dostateczna 69-50 %/3pkt/ 

dopuszczająca 49-31%/2pkt/ 
niedostateczna 30 i mniej %/1pkt/ 

 

Uczeń powinien mieć w semestrze: przynajmniej (jedna godz. tyg.) -3 oceny  

 
IV. Wymagania edukacyjne(ogólne)-statut.  

V. Wymagania edukacyjne(szczegółowe z przedmiotu)-załącznik.  

 
VI. Sposoby powiadamiania o uczniów i rodziców o wynikach:  

-zebrania z rodzicami,  

-kontakty indywidualne,  

-e-dziennik.  
VII. Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:  

-wg zaleceń PPP ,  

- odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 
przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.  

 

VIII. Treść kontraktu między nauczycielem a uczniem:  
1.Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje i wyjaśnia uczniom zapisy PSO.  

 

2. Uczniowie mają możliwość wglądu do PSO , który jest zamieszczony w bibliotece szkolnej i na 

stronie internetowej szkoły.  
 

3.Wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania zasad zapisanych w PSO uczniowie wyjaśniają z 

nauczycielem przedmiotu po zakończonej lekcji.  
 

4.Uczniowie nie zakłócają lekcji pytaniami dotyczącymi PSO.  

 
5.Kolejność kontaktów ucznia w sprawie wyjaśnień dotyczących realizacji zapisów PSO:  

- nauczyciel przedmiotu, 

- wychowawca, 

- dyrektor. 
                                                                              

                                                                           mgr Joanna Birlinger 
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Data i podpis nauczyciela przedmiotu 



 

 

 


