
Sposoby sprawdzania wiedzy: 

1. Sprawdziany działowe zapowiedziane z 1-tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

2. Odpowiedzi ustne z 3 ostatnich lekcji. 

3. Niezapowiedziane sprawdziany z 3 ostatnich lekcji. 

4. Zadania domowe – oceniane na plusy (+). Nieodrobienie zadania 

domowego może skutkować oceną niedostateczną. 

5. Zadania dodatkowe – wykonywane tylko na polecenie nauczyciela  

i traktowane jak odpowiedź ustna. 

Zasady i kryteria oceniania: 

1. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w semestrze przed 

rozpoczęciem lekcji. 

Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z obowiązku aktywnego 

udziału w lekcji i właściwego zachowania.  

2. Za aktywność na lekcji uczniowie mogą otrzymać plusy (+) i minusy 

(-).  

3. Sprawdziany piszemy w wyznaczonych terminach. Przesunięcie 

terminu zapowiedzianego sprawdzianu działowego może nastąpić 

tylko w wyjątkowych sytuacjach, o czym decyduje nauczyciel. 

4. Uczymy się systematycznie. Poprawiać można wyłącznie oceny 

niedostateczne. Sprawdzian może być poprawiony tylko w ciągu 1 

tygodnia od otrzymania negatywnej oceny. 

5. Odmowa przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedzi jest 

równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

6. Sprawdziany i kartkówki piszemy samodzielnie. Jeżeli uczeń zostanie 

przyłapany na ściąganiu lub konsultowaniu odpowiedzi, nauczyciel 

ma prawo przerwać uczniowi pisanie, zabrać kartkę i postawić 

ocenę niedostateczną bez oceniania sprawdzianu bądź kartkówki. 

 

 

 



Sposób ustalania oceny śródrocznej/końcowej:  

Oceny śródroczne i końcowe są ustalane na podstawie średniej 

ważonej ocen cząstkowych. W pierwszej kolejności bierze się pod 

uwagę oceny ze sprawdzianów działowych  i im przypisuje się 

większą wartość. 

Zasady zachowania na lekcjach: 

1. Każdy uczeń jest zobowiązany przestrzegać porządku lekcji, 

wykonywać polecenia nauczyciela, okazywać szacunek 

nauczycielowi i pozostałym uczniom. 

2. Chęć zabrania głosu zgłaszamy przez podniesienie ręki i czekamy na 

zgodę nauczyciela. Mówimy pojedynczo. 

3. Do biurka nauczyciela można podejść tylko po uzyskaniu jego zgody. 

4. W czasie lekcji nie opuszczamy swojej ławki bez zgody nauczyciela. 

5. Z toalety korzystamy w czasie przerwy, a nie lekcji. Wyjście do 

toalety w czasie lekcji tylko wyjątkowo. 

6. W czasie lekcji nie wolno używać telefonów komórkowych. 

7. Na lekcje przychodzimy punktualnie. Klasę opuszczamy tylko za 

zgodą nauczyciela. Nie wychodzimy przed dzwonkiem. 
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