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I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

Forma, waga Zakres treści Częstotliwość Zasady 
1

. 
P

ra
ce

 p
is

em
n

e 
w

 k
la

si
e 

praca klasowa 

(trwająca 30 

min 

lub dłużej)- 

kolor czerwony 

 

waga: 4 

• jeden dział lub po-

łowa obszernego 

działu 

minimum dwa 

w półroczu 

• zapowiadane przynajmniej 

z tygodniowym 

wyprzedzeniem 

• adnotacja w dzienniku 

lekcyjnym 

• w miarę możliwości po-

przedzone lekcją powtórze-

niową, na której nauczyciel 

informuje uczniów o narzę-

dziach sprawdzających 

Sprawdziany 

kolor zielony 

waga:3 

 obejmuje nie-

wielki zakres 

materiału, więk-

szy niż 3 lekcje 

wg. potrzeb  zapowiedziane na po-

przednich zajęciach 

kartkówki 

(trwające 

do 15 min) 

inny kolor 

 

waga: 2 

• zagadnienia z 

ostatniego tematu 

lekcji do trzech 

ostatnich tematów 

wg. potrzeb • zapowiedziane na poprzed-

nich zajęciach lub niezapo-

wiedziane 

2
. 

P
ra

ce
 d

o
m

o
w

e 

prace domowe 

pisemne 

 

waga: 1 

 

• materiał nauczania 

z bieżących lekcji 

lub przygotowanie 

materiału dotyczące-

go nowego tematu 

(nauczanie odwróco-

ne) 

minimum 

raz w półroczu 

• ocenie może podlegać wy-

biórczo ostatnia lub kilka 

prac (poprawność meryto-

ryczna rozwiązywanych 

zadań jak i systematyczność) 

 

 

w innej formie 

 

waga: 3 

• projekty uczniow-

skie (zespołowe lub 

indywidualne), m.in.: 

wykonywanie pre-

zentacji multime-

dialnych, plansz, 

przemówień 

raz w półroczu-

obowiązkowo 

dla każdego 

ucznia 

• ocenie podlega zaangażo-

waniem w prace, samodziel-

ność działań, pomysłowość i 

kreatywność we wszystkich 

etapach prac nad realizacją 

projektu; wszystkie zadania 

powinny być wykonane sta-

rannie i terminowo; współ-

praca zespołowa i wspoma-

ganie innych członków ze-

społu w realizacji poszcze-

gólnych zadań związanych z 

projektem 

3. Odpowiedzi ustne,  

 

udział w dyskusji lub 

debacie, prasówka 

 

waga: 2 

• dana partia materia-

łu – do trzech lekcji 

 materiał naucza-

nia z bieżących 

lekcji lub przy-

gotowanie mate-

riału dotyczące-

go nowego tema-

minimum jedna 

w półroczu 

w zależności od 

metod pracy 

stosowanych na 

lekcji 

• bez zapowiedzi  

 

 wyrażanie swojego zda-

nia, prowadzenie, udział 

w dyskusji, argumento-

wania, prezentowanie 

własnego stanowiska, 

przestrzeganie zasad do-



tu, bieżących 

wydarzeń z kraju 

i ze świata 

brej dyskusji, wyczerpu-

jące przedstawienie i 

znajomość wybranego 

tematu 

 

4. Praca na lekcji 

(indywidualna 

lub zespołowa, referowa-

nie pracy grupy) 

 

waga: 2 

• bieżący materiał 

nauczania  lub lekcje 

powtórzeniowe 

w zależności od 

potrzeb i metod 

pracy 

• ocenie podlegają: aktyw-

ność, kreatywność, zaanga-

żowanie, umiejętność pracy 

samodzielnej oraz praca w 

grupie 

5. Udział w konkursach, 

olimpiadach przedmio-

towych 

 

waga: 1 

waga:2 

waga:3 

waga:4 

 materiał naucza-

nia z podstawy 

programowej lub 

wykraczający 

poza nią 

osoby chętne po 

propozycji 

udziału w kon-

kursie przez 

nauczyciela- w 

zależności od 

możliwości i 

potrzeb 

ocenie podlegają osiągnięcia 

ucznia, jego przygotowanie 

oraz stopień trudności kon-

kursu 

-etap szkolny konkursu 

- etap międzyszkolny (rejo-

nowy, powiatowy, gminny) 

- etap ogólnopolski, woje-

wódzki 

-laureat etapu ogólnopol-

skiego 
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II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia 

 

1. Prace klasowe, sprawdziany pisemne 

• Prace klasowe, sprawdziany pisemne są obowiązkowe. 

• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego 

w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły. 

• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierw-

szej lekcji, na którą przyszedł. 

• Poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności 

ucznia w wyznaczonym terminie, będzie zobowiązany napisać ja w pierwszym dniu obecności na 

zajęciach. Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brane ocena są wszystkie oceny 

cząstkowe. 

• Sposób oceniania prac pisemnych: 

96-100% celujący 

88–95% bardzo dobry 

72-87% dobry 

50-71% dostateczny 

30-49% dopuszczający 

0-29% niedostateczny 

2. Kartkówki 

Nieobecność ucznia na kartkówce nie zobowiązuje go do zaliczania danej partii materiału. 

3. Odpowiedzi ustne 

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację 

zwrotną. 



• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz w 

półroczu (przy jednej godzinie tygodniowo) dwa razy w półroczu (przy dwóch godzinach tygodnio-

wo). O powyższym fakcie uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji. 

Każde kolejne nieprzygotowanie się do lekcji, po wyczerpaniu limitu, wiąże się z konsekwencjami w 

postaci oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych form pisemnych. 

4. Prace domowe 

Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu dwóch prac (zgłasza minusy- dwa bez konsekwencji, za 

trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną . Pracę tą musi  uzupełnić na następną lekcję. 

5. Praca na lekcji 

Uczeń może otrzymać za aktywność plusy (za trzy otrzymuje ocenę bardzo dobrą). Plusy  

i minusy wzajemnie się redukują. 

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia 

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia 

je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia. Przy Oce-

nach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków + i -. Przy 1 godzinie zajęć tygodniowo obowią-

zują minimum 3 oceny cząstkowe, przy 2 godzinach zajęć tygodniowo, minimum 4 oceny cząstkowe. 

 

 


