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Formy sprawdzania wiedzy:
- wypowiedzi ustne,
- prasówka – przegląd najważniejszych wydarzeń politycznych (informacje wybrane z tygodnia)
 - pisemne prace klasowe w formie:
  * kartkówki z ostatnich 1 – 3 lekcji (mogą być niezapowiedziane),
  * pracy kontrolnej ( testu ) z większej partii materiału, zapowiedzianej i zapisanej w dzienniku 
elektronicznym co najmniej na tydzień przed terminem,
- prace domowe,
- referaty, projekty, prezentacje multimedialne jako samodzielne lub zespołowe prace.

Typy zadań występujących w pracach pisemnych i ich punktacja:
-  zadania  zamknięte  wielokrotnego  wyboru,  na  dobieranie,  prawda-fałsz  i  otwarte  z  luką
punktowane najczęściej 1 punktem za prawidłową odpowiedź,
-  zadania  otwarte  rozszerzonej  lub  krótkiej  wypowiedzi  z  wykorzystaniem materiału  w postaci
tekstów  źródłowych,  map  rysunków  schematycznych  i  danych  statystycznych,  sprawdzające
umiejętności interpretacji, analizowania, klasyfikowania, wnioskowania i oceniania punktowane są
większą liczbą punktów, w zależności od stopnia trudności.

Procentowe przeliczanie punktów na oceny:
0    - 30 % - niedostateczny
31 – 49 % - dopuszczający
50 – 74 % - dostateczny
75 – 90 % - dobry
91 – 99 % - bardzo dobry
100 % - celujący

Wobec uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych nauczyciel, na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosowuje stopień trudności zadań oraz kryteria ocen do 
możliwości uczniów.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 Zasady poprawiania ocen.
Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z prac pisemnych jeden raz, w ciągu dwóch tygodni.

Obydwie oceny są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej.
Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz prace domowe z lekcji, na której nie był 

obecny.
Uczeń ma obowiązek zaliczyć każdą kartkówkę i pracę kontrolną, której nie pisał z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, w ciągu dwóch tygodni.  Jeśli nieobecność była 
nieusprawiedliwiona, uczeń może być pytany lub pisze pracę bez uprzedzenia. O formie zaliczania 
lub poprawiania decyduje nauczyciel.

Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń powinien poprawić w czasie wyznaczonym przez 
nauczyciela . Szczegóły dotyczące poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem.

 Nieprzygotowanie do lekcji.



Uczeń może dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Każde następne 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną, niepodlegającą poprawie.

 Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

 Informowanie rodziców.
Rodzice są informowani o postępach w nauce dziecka poprzez dostęp do dziennika 

internetowego ( oceny, nieobecności, uwagi ).
O przewidywanej semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej rodzice będą 

powiadomieni na miesiąc przed klasyfikacją.

 Przedmiotowy system oceniania podlegać będzie corocznej ewaluacji.


