
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WOS - 8

1. W trakcie nauki przedmiotu oceniane są:

a) wiadomości (wiedza),

b) umiejętności,

c) postawa – aktywność,

d) kreatywność (twórcze podejście do nauki).

2 . Uczeń w ciągu semestru otrzymuje 6 (lub więcej) ocen cząstkowych, w tym za: 

prace klasowe, 

kartkówki 

odpowiedzi ustne, 

pisemne prace domowe, 

pracę podczas lekcji, 

wykonywanie notatek, 

projekty, 

aktywność,

podejmowanie działań dodatkowych (referaty, projekty, współpracę w zespole), 

prowadzenie fragmentów lekcji,                                                                                                                 
prace długoterminowe. 

Prace klasowe – zapowiadane są 2 tygodnie wcześniej, poprzedzone podaniem zakresu wiadomości i 

umiejętności oraz lekcją powtórzeniową. Nauczyciel powinien ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany 

w ciągu 2 tygodni. 

Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i powinna odbyć się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. 

Uczeń pisze ją tylko jeden raz. Poprawiać można oceny: niedostateczną i dopuszczającą. Punktacja za 

poprawioną pracę jest taka sama jak za pracę pierwotną.  

Norma wykonania zadań, czyli przeliczenie punktów uzyskanych ze sprawdzianu : 

100%-97% =ocena celująca

96% -90 % =ocena bardzo dobra

89%-70%  =ocena dobra

71%-50%  =ocena dostateczna

49%-30%  =ocena dopuszczająca

29%-0%   =ocena niedostateczna  

Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, to powinien napisać go po ustaleniu terminu z nauczycielem. 

Kartkówki zapowiedziane lub bez zapowiedzi, obejmują zakres do 3 ostatnich lekcji.   

Sposób oceniania i poprawa kartkówek według takich samych zasad jak prac klasowych. 

Odpowiedzi ustne obejmują zakres wiadomości z 3 ostatnich lekcji. 

Zeszyt przedmiotowy – uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i do udostępniania 

go nauczycielowi do wglądu lub oceny prac w nim się znajdujących (prace na lekcji, domowe, notatki).  

Projekty są długoterminową formą samodzielnej pracy (indywidualnej lub grupowej) uczniów. 

Temat i forma pracy są ustalane z nauczycielem. 



Aktywność i zaangażowanie oceniane są w trakcie poszczególnych lekcji oraz jako całość pracy 

w semestrze. Osiągnięte sukcesy w konkursach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny 

z przedmiotu. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, 

które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny semestralnej.  

Nieprzygotowanie do zajęć. W ciągu semestru uczeń może 2 razy zgłosić nieprzygotowanie 

obejmujące: odpowied,ź brak pracy domowej lub brak zeszytu (nieprzygotowania nie sumują się). 

Kolejne razy równoznaczne są z oceną niedostateczną. Brakujące prace domowe powinny być 

uzupełnione w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

Stwierdzone odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie 

sprawdzianów, oddawanie prac napisanych niesamodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.

3. Ocena semestralna i końcoworoczna to średnia ważona ocen cząstkowych podanych       w pkt. 2. 

Ocena końcoworoczna uwzględnia ocenę za I semestr. 

Wszystkie oceny są jawne. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i kartkówki nauczyciel przechowuje 

przez okres semestru. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców.  

4. Dostosowanie wymagań - w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w

uczeniu się lub deficyty rozwojowe stosuje się zalecenia poradni zawarte w orzeczeniu lub opinii.

Uczniowie ci mają prawo do:

- wydłużonego czasu pracy,

- indywidualnej pomocy nauczyciela na zajęciach i w trakcie wykonywania zadań,

- innych kryteriów oceny przy sprawdzaniu zadań wykonywanych samodzielnie. 




