
WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA: 

1. Na lekcję uczeń ma obowiązek przynoszenia podręcznika, ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego. 

2. Podręcznik jest wypożyczany na rok i zwracany do biblioteki po roku. Nie można w nim pisać 
długopisem ani ołówkiem. Ćwiczenia są własnością ucznia i powinny być systematycznie 
uzupełniane długopisem. 

3. Ocenę sprawdzającą poziom wiedzy uczeń może otrzymać z: sprawdzianu, kartkówki, 

odpowiedzi ustnej, pracy domowej, pracy na lekcji, aktywności, projektów grupowych 

indywidualnych. 

4. Sprawdziany przeprowadzone są po każdym rozdziale i obowiązkowe dla wszystkich. 

5. Sprawdzian zapowiadany jest co najmniej tydzień wcześnie. Uczniowie są informowani o 

wymaganiach do sprawdzianu. 

6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu zalicza go w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Poprawić ocenę ze sprawdzianu można w ciągu dwóch tygodni od daty oddania sprawdzianu. 

8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną musi do poprawy przystąpić obowiązkowo. 

9. Oceny mają różną wagę określaną przez nauczyciela przedmiotu. Sprawdziany mają wagę 

zawsze 3 a poprawy sprawdzianów wagę 2. 

10. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Obejmują one materiał maksymalne dwóch 

ostatnich lekcji. 

11. Sprawdziany są omawiane na lekcji i uczeń dostaje je do wglądu. Jeśli uczeń zabiera 

sprawdzian do domu musi go zwrócić do dnia wyznaczonego przez nauczyciela. Jeśli 

sprawdzian nie zostanie zwrócony dany uczeń nie dostaje możliwości zabrania do domu 

kolejnych sprawdzianów. 

12. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji cztery razy w ciągu semestru. Fakt ten 

zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Nieprzygotowanie to brak pracy domowej. Każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

13. Oceny cząstkowe składają się na ocenę semestralną oraz roczną. 

14. Skala procentowa ocen ze sprawdzianów i kartkówek: 

SPRAWDZIANY: 

0 – 34% - niedostateczny 

35 – 44% - dopuszczający 

45 – 47% - dopuszczający + 

48 – 50% - dostateczny – 

51 -68% - dostateczny 

69 – 71% - dostateczny + 

72 -74% - dobry – 

75 – 85% - dobry 

86 – 87% - dobry+ 

88 – 89% - bardzo dobry – 

90 – 94% - bardzo dobry 

95% - bardzo dobry+ 



96-100% - celujący 

 

KARTKÓWKI: 

0 – 34%  - niedostateczny  

35 – 49% - dopuszczający 

50 – 69% - dostateczny 

70 – 89%  - dobry 

90 – 99%  - bardzo dobry 

100% - celujący  

 

 

NAUCZANIE  ZDALNE 

Formy sprawdzania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych  

1) zwrotne prace pisemne zadane przez nauczyciela do samodzielnego wykonania w postaci skanów, 

zrzutów z ekranu, zdjęć uzupełnionych kart pracy, zadań z podręcznika itp.  

2) wypowiedzi uczniów podczas zajęć  

3) sprawdziany wiedzy, kartkówki   

4) prezentacje, projekty  

Zasady szczegółowe : 

• Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Za 

brak pracy w wyznaczonym terminie minus. Za pięć minusów – ocena niedostateczna. Za 

prace domowe – plusy . Za pięć plusów - ocena 5. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje 

oceną niedostateczną.  

• Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie  

zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.  

• Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie przekazywana za 

pośrednictwem e-dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Określona zostanie 

dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak, aby 

uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.  

• Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) 

zobowiązany jest do napisania testu w ustalonym terminie przez nauczyciela.  

• Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że podlegają 

one ocenie.  

• Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 

2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu 

oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w 

pierwszym terminie i z poprawy).  

• Nie poprawia się ocen z kart pracy.  



• Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy.  

• W klasach młodszych informacja o terminach zaplanowanych pracach domowych, testach 

sprawdzających, spotkaniach online jest przekazywana w indywidualnych wiadomościach do 

rodziców, opiekunów za pomocą e-dziennika.  

• Ocena aktywności na czas zajęć zdalnego nauczania dotyczy krótkich zadań leksykalno- 

gramatycznych przesłanych drogą mailową i podlega ocenie plusami  

i minusami – 5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna.  

• Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  a ocena 

zapisana jest w dzienniku elektronicznym.   

 

Przyjmuje się zasadę szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami. Uczeń i rodzice otrzymują na 

bieżąco informacje o postępach w nauce, uzyskanych ocenach, trudnościach, braku aktywności 

dziecka w nauczaniu na odległość ( np. nieuczestniczenie w zajęciach online, nieodsyłanie 

prac) wyjaśnianie problemów i szybkie ustalanie rozwiązań.  

 


