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I. CELE OCENIANIA 

 Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie. 

 Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

 Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

 Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, 
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

 

II. JAWNOŚĆ OCENIANIA 

 Nauczyciel na początku września każdego roku szkolnego informuje uczniów  
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania. 

 Nauczyciel informuje uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

 Oceny są jawne – zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

 Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przechowywane są przez nauczyciela, 
rodzic (w razie życzenia) otrzymuje prace do wglądu na zasadach określonych przez 
nauczyciela. 

 Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę. 

 

III. UNIWERSALNE KRYTERIA OCENIANIA DLA PRZEDMIOTU 

 ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela 
lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń 
wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować  
w grupie; 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył narzędzi określonych  
w zadaniu, lecz nie wykorzystał wszystkich ich możliwości; w końcowym dokumencie lub 
projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego 
korzystania z narzędzi edytora; uczeń ma problemy ze współpracą z członkami zespołu; 

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania, bez problemów 
współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie; projekty mają 
drobne usterki, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania; 

 ocenę bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub 
swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający wszystkich 
możliwych opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace estetyczne 
bez wad (zawierające drobne błędy lub niedociągnięcia, które nie wpływają na jakoś 
pracy); 

 ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego 
projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub 
spełniający wzorowo swoje zadania w zespole (np. jako lider grupy);   
w przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności  
z zasadami tworzenia danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe wykorzystanie narzędzi 
edytorów 
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IV. NARZĘDZIA POMIARU 

 Bieżące ocenianie dotyczy wystawiania ocen cząstkowych za: 

 odpowiedzi ustne 

 prace domowe 

 kartkówki z bieżącego materiału 

 sprawdziany po zamkniętej partii materiału 

 ćwiczenia praktyczne (rozwiązywanie zadań, praca w grupach) 

 projekty grupowe lub indywidualne 

 pracę i aktywność na lekcji 
 Sprawdziany powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w 

dzienniku. 

 Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są zapowiadane i dotyczą co najwyżej trzech ostatnich 
lekcji. 

 Prace pisemne powinny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni. 

 Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić brak przygotowania do lekcji bez 
podania przyczyny tzw. „kropka” (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów i innych 
prac). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

 Uczeń ma prawo zgłosić brak przygotowania do zajęć w przypadku co najmniej 
tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na 
początku lekcji. 

 Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien napisać go w ciągu 
dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (termin uzgadnia z nauczycielem). 

 Nauczyciel może sprawdzić w formie ustnej lub pisemnej czy uczeń nieobecny na lekcji 
uzupełnił materiał (zwłaszcza gdy nieobecność jest nieusprawiedliwiona). 

 

V. FORMY AKTYWNOŚCI 

Przy ocenianiu stosowana jest średnia ważona. Ocenie podlegają formy aktywności, którym 
odpowiadają określone wagi, co przedstawiono w tabeli  

Forma aktywności Waga 

Sprawdzian 3 

Kartkówka 1 

Odpowiedź ustna 1 

Referat 2 

Praca na lekcji, aktywność 1 

Praca w domu, zadanie domowe 1 

Projekt zespołowy 2 

Projekt indywidualny 3 

 

Przelicznik punktów na ocenę: 

 
ocena minimum na ocenę 

dopuszczający 30% do 50%*) 

dostateczny 51% do 66%*) 

dobry 75% 

bardzo dobry 90% 
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*) ustala nauczyciel w zależności od specyfiki przedmiotu i zakresu sprawdzanego materiału 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy uzyska minimum 90% punktów i rozwiąże zadanie 
dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności. 

 

VI. POPRAWA OCEN 

 Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, ma 
obowiązek napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niż dwa 
tygodnie od dnia powrotu do szkoły.  

 Ocena niedostateczna ze sprawdzianu może być poprawiona jeden raz w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem (może być to również po lekcjach). Poprawa pracy jest 
dobrowolna. Pod uwagę brane są obydwie oceny.  

 Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu w ustalonych z nauczycielem terminach i nie 
przystąpił do poprawy, we wzorze na obliczanie oceny śródrocznej (semestralnej) wstawia 
się 0.  

 Udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować podniesienie oceny 
semestralnej lub rocznej.  

 Uczeń otrzymuje poprawiony sprawdzian na lekcji do wglądu.  

 

VII. OCENA SEMESTRALNA 

Zależność oceny semestralnej od średniej ważonej przedstawiono w tabeli. 

Średnia ważona Ocena semestralna 

<0; 1,5) 1 

<1,5; 2,5) 2 

<2,5; 3,5) 3 

<3,5; 4,5) 4 

<4,5; 5,5) 5 

<5,5; 6> 6 

 

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pierwszego semestru. Termin i zakres materiału 
określa nauczyciel.  

 

VIII. OCENA ROCZNA 

Ocena roczna wystawiana jest na podstawie obu ocen semestralnych. 

Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną może zdawać egzamin 
poprawkowy o ile spełnia warunki określone w WZO. 

 

IX. TRYB PODWYŻSZANIA PROPONOWANYCH OCEN SEMESTRALNYCH 
(ROCZNYCH) 

Uczeń, który spełnia warunki określone w WZO ma prawo do podwyższenia proponowanej oceny 
w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń zalicza wybrane partie materiału lub 
wybrane formy aktywności,  obejmujące zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 
Ostateczna ocena nie może być niższa od oceny proponowanej niezależnie od wyniku zaliczenia. 



str. 5 
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi 

X. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej (do tego 
upoważnionej) obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
deficyty rozwojowe. 

 OCENIANIE UCZNIA Z DOSTOSOWANIEM  

Ocenianie ucznia z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 
psychofizycznych odbywa się według kryteriów przyjętych dla wszystkich uczniów  
z uwzględnieniem następujących aspektów: 

 omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, 

 podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści), 

 wydłużanie czasu na wykonanie zadania, 

 udzielanie niezbędnej pomocy i wyjaśnień, 

 zadania domowe utrwalające nowe umiejętności, 

 wydłużenie czasu potrzebnego na rozwiązanie zadań. 

 PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM 

 różnicowanie zadań w pracach klasowych i domowych, 

 ewentualne przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach, 

 samodzielne przygotowanie  opracowań problemów i zagadnień, 

 zajęcia dodatkowe w formie porad i  konsultacji 
 


