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1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości i równości. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności wymienione w Przedmiotowych 

Zasadach Oceniania. 

3. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO oraz pomiędzy 

nauczycielem, a rodzicem i uczniem zawierany jest kontrakt. 

4. Uczeń informowany jest o ocenach na bieżąco. 

5. Podstawą do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny z przedmiotu są wszystkie 

oceny cząstkowe. 

6. Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia. 

- Każdy uczeń powinien zawsze być przygotowany z trzech ostatnich tematów 

lekcyjnych. 

- Wiedza z trzech tematów lekcyjnych może być sprawdzana w formie 

wypowiedzi ustnej, lub krótkiej odpowiedzi pisemnej, tzw. kartkówki, na 

napisanie której uczeń ma do15 minut. Kartkówki nie muszą być 

zapowiadane. 

- Sprawdziany obejmują sprawdzenie wiedzy z całego lub części  działu, 

którego zakres został wcześniej powtórzony. Dopuszcza się sprawdzian z 

dwóch działów, jeśli są one krótkie. Uczniowie są o tym poinformowani 

wcześniej.  

- Na napisanie sprawdzianu uczeń ma do 45 minut. 

- Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

- Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w związku z jego nieobecnością w szkole 

ma obowiązek napisać taki sprawdzian w ciągu 2 tygodni od przyjścia do 

szkoły. Uczeń zgłasza chęć napisania sprawdzianu nauczycielowi. Jeśli 

sprawdzian nie zostanie napisany, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

- Uczeń może poprawić każdy sprawdzian jeden raz w ciągu 2 tygodni od jego 

oddania przez nauczyciela, wcześniej uzgadniając termin z nauczycielem. 

- Poprawę sprawdzianu uczniowie piszą na lekcji. 

- Uczeń, który w wyniku nieobecności  nie pisał sprawdzianu, kartkówki lub nie 

uczestniczył w innej formie aktywności wynikającej z toku lekcji  np. karty 

pracy, praca w zespołach itp.w dzienniku elektronicznym otrzymuje zapis “-”, 

który nie wpływa na średnią ocen ucznia, lecz jest informacją o braku oceny w 

danym obszarze. 

- Ocenie nie podlegają błędy ortograficzne i językowe. 

- Uczniowie z opinią lub orzeczeniem PPP piszą sprawdzian odpowiednio 

dostosowany. 

- Dopuszcza się obniżenie progu punktowego dla uczniów posiadających opinię 

lub orzeczenie z PPP tak, aby uczeń mógł odnieść sukces. 

- Uczeń otrzymuje oceniony sprawdzian, kartkówkę do wglądu. Oceny są jawne 

dla ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów 



- Uczeń ma obowiązek odrabiać zadania domowe, z których może uzyskać 

oceny. 

- Uczeń będąc nieobecny w szkole jest zobowiązany uzupełnić notatki i 

wykonać ćwiczenia, które były realizowane na lekcji, a także wykonać 

zadanie domowe. 

- Uczniowi pozostawia się możliwość wyboru formy i zakresu wykonania 

zadania domowego lub innej pracy zgodnie z jego chęciami, możliwościami i 

indywidualnymi upodobaniami.  

 

7. Nieprzygotowanie do lekcji 

- Jeśli uczeń nie jest przygotowany do lekcji tzn, nie ma zadania domowego, nie 

powtórzył obowiązującego materiału, nie ma zeszytu, ćwiczeń, podręcznika 

zgłasza ten fakt nauczycielowi. 

- W wyniku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń otrzymuje w dzienniku 

elektronicznym zapis “np”. Taka sytuacja jest dopuszczalna dwa razy w 

każdym semestrze.  

- Jeśli uczeń nie zgłosi braku zadania domowego odpowiednio wcześniej może 

otrzymać ocenę niedostateczną. 

 

8. Formy zapisywania ocen w dzienniku. 

- W dzienniku lekcyjnym zapisywane są wszystkie oceny uzyskane przez 

ucznia w formie cyfr 1 - 6, dopuszcza się zapis oceny z “+” lub “-”. 

 

9. Aktywność ucznia na lekcji 

- Uczeń, który jest aktywny na lekcji, podejmuje kulturalną dyskusję, 

rozwiązuje zadania problemowe, aktywnie pracuje, zgłasza się, na koniec 

lekcji jest nagradzany “+”. Zgromadzenie trzech plusów równoznaczne jest z 

otrzymaniem oceny bardzo dobrej.  

- Uczeń, który unika pracy na lekcji, nie podejmuje działań może otrzymać”-”. 

Zebranie trzech minusów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

10. Obszary aktywności - na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności: 

- Rozumienie terminologii stosowanej na przedmiotach i ich właściwe użycie w 

czasie pracy na lekcji. 

- Znajomość i zastosowanie poznanych treści. 

- Posługiwanie się symboliką i nazewnictwem adekwatnym do etapu 

kształcenia. 

- Analizowanie tabel i wykresów, a także ich samodzielne wykonywanie na 

podstawie danych, czytanie mapy, stosowanie skali, posługiwanie się siatką 

kartograficzną, rozwiązywanie krzyżówek genetycznych. 

- Sprawne posługiwanie się mapą, mikroskopem, kompasem i innym sprzętem 

stosowanym na lekcjach. 

- Stosowanie wiedzy w praktyce w czasie wykonywanych ćwiczeń i 

doświadczeń. 



- Prezentowanie wyników swojej pracy, omówienie wykonanych zadań. 

- Aktywność na lekcji, umiejętność pracy w zespole. 

 

11. Formy aktywności stosowane na lekcjach. 

- Sprawdzian 

- Kartkówka 

- Prace długoterminowe, projekty 

- Odpowiedź ustna ucznia 

- Prace pisemne wykonane w domu 

- Referaty 

- Doświadczenia i obserwacje 

- Aktywność na lekcji 

- Praca na lekcji 

- Praca w zespołach 

- Czytanie mapy 

- Zeszyt przedmiotowy 
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