
Formy sprawdzania  kompetencji  i osiągnięć na WOS 

 

W każdym semestrze  przewiduje się: 

 

możliwość  zgłoszenia 3 nieprzygotowań do lekcji. (zgodnie z reżimem spisane przed lekcją na kartce 

przekazaną  nauczycielowi) 

2 odpowiedzi  ustne-  waga 2 

Sprawdzian (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi) po każdym dziale- Waga 3 

Kartkówki zapowiedziane i niezapowiedziane 

Za 3 plusy – 5   waga 1 

Za 3 minusy - 1 

Raz w miesiącu zadanie domowe w formie oglądania wiadomości z 3 różnych kanałów 

informacyjnych wraz z notatką. Waga 2 

Na ocenę dodatkową (6)  można napisać referat i przedstawić klasie, z tematu uzgodnionego z 

nauczycielem. Waga 1 

Za  udokumentowaną społeczną działalność  szkolną  i pozaszkolną , uczeń może uzyskać ocenę 

dodatkową (6). Waga 3 

 

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W SYTUACJI NAUKI ZDALNEJ 

 Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się poprzez: 

 - realizację aktywna praca na lekcji:                                                                                                                       

za pośrednictwem Teams lub innej dostępnej platformy - waga 1;  

* referaty pisemne, prezentacje (z użytymi żródłami) –  prace samodzielne przesłane nauczycielowi za 

pośrednictwem Teams lub innej dostępnej platformy, zadania realizowane na żywo podczas zajęć on-

line za pośrednictwem Teams - waga 2;  

*oglądanie wysłanych filmów –  notatki z lekcji,  recenzje, własne przemyślenia, aktywna dyskusja 

(zadania realizowane podczas lekcji on-line za pośrednictwem Teams, lub praca wysłana mailem lub 

na TEAMS) – waga 1;  

- realizację zadań teoretycznych: - karty pracy (realizowane za pomocą aplikacji Forms lub innej 

dostępnej platformy, karty pracy uczniowie przesyłają nauczycielowi za pośrednictwem Teams lub e-

maila) – waga 1,  

- odpowiedź ustna (realizowane podczas lekcji on-line za pośrednictwem Teams) – waga 2,  



- kartkówki (realizowane za pomocą aplikacji Forms) – waga 2,  

- sprawdziany (realizowane za pomocą aplikacji Forms) – waga 3 

  

Aktywność ucznia: - Ocenia się zaznaczając znak +, 3 + stanowi ocenę bdb – waga 1.  

Przy wyjątkowo trafnych wypowiedziach, samodzielnych wnioskach stawia się ocenę bdb, oraz ocenę 

celującą za samodzielnie przygotowane i zaprezentowane wiadomości i umiejętności rozszerzające. - 

Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach według podanego harmonogramu za 

pośrednictwem kalendarza w Dzienniku elektronicznym Librus.  

Zajęcia odbywają się na żywo za pośrednictwem aplikacji TEAMS lub poprzez przesłane nagrania 

nauczyciela do odtworzenia w dowolnie wybranym czasie przez ucznia.  

Uczeń zapoznaje się z przesłaną lekcją, przygotowuje zadanie domowe w przeciągu tygodnia lub 

innego umówionego terminu. Obecność podczas zajęć on-line zostaje wygenerowana za 

pośrednictwem aplikacji Teams i przeniesiona do Dziennika elektronicznego Librus.  

Uczeń pozostający offline traktowany jest jako nieobecny za zajęciach.  

Dla oceny sprawdzianów pisemnych punktowanych stosuje się następującą skalę procentową:  

1) od 0%, ale mniej niż 35% punktów: 1;  

2) od 35%, ale nie mniej niż 45% punktów: 2; 

 3) od 45%, ale nie mniej niż 48% punktów: 2+;  

4) od 48%, ale nie mniej niż 51% punktów: 3-;  

5) od 51%, ale nie mniej niż 69% punktów: 3;  

6) od 69%, ale nie mniej niż 72% punktów: 3+;  

7) od 72%, ale nie mniej niż 75% punktów: 4-;  

8) od 75%, ale nie mniej niż 86% punktów: 4;  

9) od 86%, ale nie mniej niż 88% punktów: 4+;  

10) od 88%, ale nie mniej niż 90% punktów: 5-;  

11) od 90%, ale nie mniej niż 95% punktów: 5;  

12) 95% punktów: 5+; 13) od 96% punktów: 6.  

 

Dla oceny kartkówek punktowanych stosuje się następującą skalę procentową: 

 1) od 0%, ale nie mniej niż 35% punktów:1; 



 2) od 35%, ale nie mniej niż 50% punktów: 2; 

 3) od 50%, ale nie mniej niż 70% punktów: 3;  

4) od 70%, ale nie mniej niż 90% punktów: 4;  

5) od 90% do 99% punktów: 5;  

6) 100% punktów: 6. 


