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Na lekcjach WOS-u przedmiotem oceniania są: 

- wiadomości 

- umiejętności 

- postawa ucznia 

W ciągu śródrocza uczeń oceniany jest za: 

a)sprawdziany pisemne po każdym dziale, zapowiedziane tydzień wcześniej i wpisane 

do e-dziennika 

b) aktywność na lekcji 

c) kartkówki obejmujące trzy ostatnie tematy (mogą być wcześniej zapowiedziane lub 

nie) 

d) pracę na lekcji – wypowiedzi ustne, praca w grupie 

e) prace domowe 

f) prace domowe nadobowiązkowe (dla chętnych) np. w postaci prezentacji 

multimedialnej na dany temat 

g) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

h) prowadzenie zeszytu (zeszyt przedmiotowy jest obowiązkowy i podlega co jakiś czas 

kontroli nauczyciela. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu otrzymuje ocenę niedostateczną. Za 

nieodrobioną pracę domową uczeń także otrzymuje ocenę niedostateczną 

▪ Obowiązkiem ucznia jest poprawienie oceny niedostatecznej. 

▪ Uczeń może 1 raz w ciągu śródrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

przyczyny (nieprzygotowanie należy zgłosić przed rozpoczęciem zajęć). 

▪ Uczeń ma tydzień na napisanie sprawdzianu lub kartkówki po nieobecności w szkole 

spowodowanej chorobą oraz z innych przyczyn losowych. Jeśli nie wywiąże się z tego 

obowiązku, to otrzymuje ocenę niedostateczną. Nieobecność jednodniowa (w dniu, w 

którym odbywała się kartkówka lub sprawdzian) skutkuje tym, iż uczeń pisze kartkówkę 

lub sprawdzian na następnej lekcji. 

▪ Uczeń może poprawić sprawdzian (kartkówek nie) w ciągu dwóch tygodni od 

momentu oddania pracy klasowej przez nauczyciela. 

▪ Nie przewiduje się tzw. poprawiania ocen na śródrocze i koniec roku, ponieważ na 

poprawę ocen cząstkowych z prac pisemnych są dwa tygodnie. 



▪ Zgłoszenie braku zeszytu w przypadku, gdy była zadana pisemna praca domowa, 

traktowane jest jako brak pracy domowej i skutkuje postawieniem oceny 

niedostatecznej. 

Przyjmuje się następujące kryteria oceny: 

98% - 100% - ocena celująca 

90% - 97% - ocena bardzo dobra 

70% - 89% - ocena dobra 

50% - 69% - ocena dostateczna 

30% - 49% - ocena dopuszczająca 

0% - 29% - ocena niedostateczna 

W przypadku przejścia klasy/szkoły na nauczanie zdalne uczeń jest zobowiązany: 

- systematycznie uczestniczyć w lekcjach on-line. Sprzęt komputerowy, z którego 

korzysta, powinien być wyposażony w mikrofon i kamerkę. 

- w terminie odbierać i wysyłać wymagane pliki, wykonywać sprawdziany, kartkówki i 

inne zadania zlecone przez nauczyciela 

- na bieżąco odbierać informacje i powiadomienia pojawiające się w dzienniku 

elektronicznym 

- niezwłocznie informować o pojawiających się problemach technicznych, np.e-

mailowo, telefonicznie, za pomocą dziennika elektronicznego 

Ocenianie uczniów z dysfunkcjami: 

- wydłużenie czasu pracy wykonywanych prac pisemnych 

- odczytanie poleceń pisemnych 

- branie pod uwagę poprawności merytorycznej bez szczególnego oceniania estetyki – 

jeśli takowe zalecenia istnieją 

- zadawanie większej ilości pytań prostych przy jednoczesnym zrezygnowaniu ze 

złożonych, jeśli miałoby to w jakiś sposób utrudnić odpowiedź ucznia z dysfunkcją 

- obniżenie wymagań związanych z estetyką zeszytu przedmiotowego, co nie jest 

jednoznaczne z jego brakiem 

- możliwość pomocy w wykonywaniu zadań domowych. 

 

 

 


