
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH: 
 

 Sprawdziany  
 Kartkówki: według uznania nauczyciela, obejmujące max. trzy  ostatnie tematy 
 Praca w grupie 
 Odpowiedź ustna 
 Aktywność na lekcji 
 Zadania domowe 
 Badanie wyników nauczania –  maj (klasy 1 i 2) 
 Powtórki przedmaturalne- klasy 4 
 Próbne matury ( dotyczy klas maturalnych i przedmaturalnych) 

 
1. Sprawdziany są obowiązkowe. 

2. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej na tydzień przed terminem  i zgodnie z WSO. 

Wyznaczony termin nie ulega zmianie. 

3. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w terminie dwóch tygodni od rozdania prac 

napisać  zaległą pracę (traci jeden termin – poprawy). 

4. W przypadku dłuższej choroby termin poprawy traktuje się indywidualnie. 

5. Poprawa oceny ze sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej jest obowiązkowa,  w 

przypadku innej oceny dobrowolna. 

6. Poprawa odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Uczeń nieobecny na poprawie nie uzyskuje dodatkowego terminu i jest to równoznaczne z 

oceną niedostateczną. 

8. Praca poprawiana jest oceniana na ocenę   co najwyżej dobrą. Wszystkie oceny są wpisywane 

do dziennika. 

9. Przy ocenianiu stosuje się regulamin WSO. Zaliczenie sprawdzianu – co najmniej 40% max 

liczby punktów; kartkówki – co najmniej 50% max liczby punktów, powtórki w klasie 

maturalnej - co najmniej 50% max liczby punktów, próbne matury w kl. 4- co najmniej 30% 

max liczby punktów. 

10. Prace pisemne sprawdzone i ocenione uczeń dostaje do wglądu na lekcji przy nauczycielu. 

11. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego – zaliczeniowego. 

12. W przypadku oceny niedostatecznej na semestr I nauczyciel ustala termin i sposób zaliczenia. 

13. W ciągu semestru można zgłosić 1 razy nieprzygotowanie, dotyczące odpowiedzi ustnej lub 

zadania domowego. 

14. Uczeń ma obowiązek posiadania i prowadzenia zeszytu z notatkami z lekcji i zadaniami 

domowymi. 

15. Zadanie domowe, brak zeszytu ,brak  książki , aktywność na lekcji  mogą być oceniane 

metodą  „ + ” „ - ”  a następnie przeliczane na ocenę: 3”+” –ocena bdb,  3 „ - ” to ocena ndst.. 

16. Prace pisemne uczeń ma obowiązek pisać długopisem czarnym lub niebieskim. 

17. Spóźnienia lub nieobecności nieusprawiedliwione będą oceniane indywidualnie (np. 

dodatkowe zadania , w szczególnych przypadkach również jako ocena niedostateczna za 

aktywność). 

18. W czasie lekcji nie wolno:  korzystać z telefonu komórkowego, żuć gumy, spożywać  posiłków, 

posiadać okrycia wierzchniego (np. kurtki , płaszcza).      


