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Przedmiotowe Zasady Oceniania 
1. Sposoby i formy sprawdzania wiedzy i osiągnięć uczniów: 

Sprawdzian 

• od 2 do 3 w semestrze po zakończeniu działu, zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; 

• są punktowane, a ocena jest wystawiana zgodnie z obowiązującym w szkole WZO; 

• uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na sprawdzianie musi go napisać w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem; w 
przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej - termin ustala nauczyciel; 

• uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. 

• Sprawdziany mogą mieć formę teoretyczną bez korzystania z komputera jak i praktyczną z jego wykorzystaniem 

Kartkówki/wejściówki   

• krótkie (10-15 minutowe) sprawdzenie wiedzy i umiejętności w trakcie omawianego działu, z ostatnich 2  tematów lub lekcji; 
Aktywność, praca na lekcji  

• za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać +, z pięciu plusów wystawiamy ocenę bardzo dobrą. 

Wykonywanie ćwiczeń na zajęciach   

• za bardzo dobre wykonanie ćwiczeń na zajęciach uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

Przygotowanie projektu   

• za przygotowanie projektu uczeń może otrzymać ocenę celującą 
2. Nieprzygotowania: 

• Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy w semestrze; 

• Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie ustnie na początku lekcji; 

• W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo do dodatkowego nieprzygotowania. 
3. Poprawa oceny 

• Każdy uczeń może ubiegać się o poprawę oceny poprzez pisanie popraw sprawdzianów.  
4. Poprawa oceny niedostatecznej (semestralnej) 

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszy semestr uczeń : 

• zobowiązany jest w ciągu pierwszych dwóch tygodni drugiego semestru zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu 
poprawy ; 

• zobowiązany jest do zaliczenia całości omawianego w I semestrze materiału zgodnie z zasadami zawartymi w WZO. 
Jeśli uczeń nie zaliczył I semestru (mimo podjętych przez niego prób zaliczenia), a średnia roczna osiąganych przez niego 
wyników wynosi minimum 2,6 oraz odpowiednia ilość prac klasowych i  sprawdzianów  w II semestrze jest napisana 
pozytywnie wówczas ocena na koniec roku będzie pozytywna. 

 


