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Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN  

z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001r. nr 29 poz.323 ze zm.) oraz na podstawie 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, będącego integralną częścią Statutu XXXVIII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie. 

 

 

I. CELE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA 

 

1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania. 

2. Dostarczanie uczniom, rodzicom oraz nauczającemu informacji o postępach w uczeniu 

się, jak też o problemach związanych z przyswajaniem wiedzy, nabywaniem 

umiejętności i kształtowaniem postaw. 

3. Uzyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela w celu doskonalenia jakości pracy 

edukacyjnej.  

SKALA OCEN STOSOWANA NA ZAJĘCIACH 

Celujący ( 6) 

Bardzo dobry ( 5) 

Dobry ( 4 ) 

Dostateczny ( 3 ) 

Dopuszczający ( 2 ) 

Niedostateczny ( 1 ) 

Każda ocena może być rozszerzona o minus ( - ) i plus ( + ) 

II. PRZEDMIOT OCENY 

Przedmiotem oceny jest: 

1. Postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczej. 

2. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu opanowania wiedzy  

i umiejętności z zakresu obowiązującego programu. 

3. Korzystania z różnych źródeł informacji. 

4. Aktywność na lekcji. 
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5. Posługiwanie się fachowym językiem ekonomicznym. 

6. Umiejętność pracy w zespole. 

7. Trafna samoocena i autoprezentacja. 

8. Opracowanie projektów, wykonywanie ćwiczeń inscenizacyjnych. 

9. Posługiwanie się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarkę. 

10. Umiejętność posługiwania się danymi statystycznymi oraz odczytywanie  

i interpretacja wskaźników ekonomicznych 

11. Umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji dla potrzeb poszukiwania 

pracy. 

 

III. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA.  

Ocenie podlegają: 

WYPOWIEDZI USTNE 

• kilkuzdaniowe wypowiedzi z bieżących lekcji 

• pełna wypowiedź z poznanego zakresu materiału 

• dłuższe wypowiedzi powtórzeniowe 

• referaty, prezentacje multimedialne 

WYPOWIEDZI PISEMNE, W TYM: 

• sprawdziany, 

• kartkówki, 

• ćwiczenia sprawdzające wiedzę i jej wykorzystanie praktyczne, 

• rozwiązywanie zadań. 

ZADANIA PRAKTYCZNE. 

• Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i  instrukcji, 

uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole 

• Umiejętność gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu 

 i oprogramowania komputerowego. 

• Umiejętności komunikacyjne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

ZADANIA DOMOWE: 

• krótkoterminowe- w zeszycie ćwiczeń, polecenia do wykonania z lekcji na lekcję, 

• długoterminowe- referaty, plakaty, prezentacje multimedialne, makiety i inne 

opracowania tematyczne do lekcji. 
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SYSTEMATYCZNOŚĆ PROWADZENIA ZESZYTU PRZEDMIOTOWEGO 

I INNE FORMY AKTYWNOŚCI 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć  

Sprawdziany 

Kartkówki 

Odpowiedź ustna 

Aktywność na lekcji 

Referat 

Zadania domowe 

Udział w konkursach 

Zeszyt 

 

V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA. 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z zakresem wymagań 

programowych oraz przedmiotowym systemem oceniania. 

2. Oceny są uzasadniane, zgodne z wymaganiami programowymi na daną notę, jawne dla 

ucznia i jego rodziców lub opiekunów. 

3. Podczas oceniania, w zależności od formy, brane są pod uwagę: JAKOŚĆ, 

POPRAWNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, CZĘSTLOTLIWOŚĆ, SYSTEMATYCZNOŚĆ, 

ESTETYKA. 

4. Odpowiedź ustna, praca na lekcji, zeszyt przedmiotowy oraz zadania domowe podlegają 

ocenie na bieżąco, bez zapowiedzi. 

5. Sprawdziany zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. Kartkówki obejmująca swoim zakresem co najwyżej trzy ostatnie jednostki lekcyjne  

nie muszą być wcześniej ogłaszane w klasie. 

7. Prace klasowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, ich termin zaznaczany 

 jest w dzienniku lekcyjnym. 

8. Nie planuje się prac klasowych w dniach, w którym jest już zaznaczona praca klasowa  

z innego przedmiotu. 

9. Nie planuje się pracy klasowej w tygodniu, w którym już zaplanowano trzy prace klasowe 

z innych przedmiotów. 
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10. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę uczniów wyrażoną najpóźniej 

 przed godz. 8.00 dnia, w którym wypada praca klasowa, istnieje możliwość przesunięcia  

jej terminu, zgodnie z wolą większości obecnych uczniów. 

11. W miarę możliwości unika się planowania prac klasowych w dniach następujących  

po uroczystościach i imprezach szkolnych lub pozaszkolnych absorbujących młodzież  

w znacznym stopniu. 

12. Obecność ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce jest 

obowiązkowa. Nieobecność ucznia jest zapisana w dzienniku znakiem „nb” i może być tylko 

usprawiedliwiona ważnymi przyczynami losowymi, zaświadczeniem lekarskim lub udziałem 

w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

a) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 

b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu 

lub kartkówki w formie i terminie wskazanym przez nauczyciela, nie dłuższym jednak niż 

dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły. W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu lub 

kartkówki w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości 

poprawy. 

c) wybiórcze traktowanie prac klasowych ( minimum drugi raz pod rząd), wskazujące  

na celowe opuszczanie lekcji, nie podlega zaliczeniom i jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

13. Uczeń może poprawiać oceny niedostateczne, które uzyskał ze sprawdzianów  

i kartkówek, w formie i terminie / nie dłuższym niż dwa tygodnie/ ustalonym przez 

nauczyciela. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych bierze się pod uwagę zarówno  

1 jak i drugą ocenę z poprawy. Pominięcie całkowicie oceny niedostatecznej, byłoby 

niesprawiedliwe w stosunku do uczniów, którzy zaliczyli pozytywnie sprawdzian w terminie. 

14. Uczeń może poprawić pracę klasową, jednorazowo w ciągu dwóch tygodni. Ocena   

z poprawy  - nie wyższa niż z pracy klasowej – może być na wniosek ucznia pominięta. 

Ocena z poprawy  - wyższa – zostaje wpisana obok oceny z pracy klasowej. 

Uczeń, który z różnych względów, nie był obecny w szkole w czasie pracy klasowej może, 

zaliczyć ją w ciągu dwóch tygodni po powrocie, w czasie konsultacji z przedmiotu w formie 

ustnej. 

15. Ocenione prace klasowe przechowywane są do końca roku. Uczeń,  

16. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy.  
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17. Uczeń do odpowiedzi ustnych przychodzi z zeszytem przedmiotowym. Daje to możliwość 

sprawdzenia poprawności merytorycznej notatek. 

18. Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręcznika, oraz przynoszenia ich na lekcje. Brak 

podręcznika może być uznany za brak przygotowania do niektórych lekcji. 

19. Trzykrotnie, w ciągu semestru uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  

bez potrzeby podawania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Fakty  

te zostaną odnotowane. Wyżej wymienione zasady nie dotyczą nieprzygotowania 

wywołanego długotrwała chorobą lub innymi uzasadnionymi przyczynami. 

20. Uczeń, który z własnej inicjatywy zgłosił się do odpowiedzi ustnej nie otrzymuje w razie 

niepowodzenia oceny niedostatecznej. Ocena pozytywna może być, na wniosek ucznia 

pominięta. 

21. Krótkie prace sprawdzające  (np. kartkówki)  mogą być nie zapowiedziane  

lub zapowiedziane jedną lekcję wcześniej. 

22. Wszelkie formy aktywności uczniów oceniane są na bieżąco  np. aktywność na zajęciach, 

przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji, praca w grupie. (5 plusów – ocena bardzo dobra) 

23. Uczeń może otrzymywać minusy za nieprzygotowanie do zajęć np. brak pracy domowej, 

zeszytu przedmiotowego, nieuwaga na zajęciach (3 minusy – ocena niedostateczna) 

24. Uczeń, który ma pewne trudności  z przyswojeniem i zrozumieniem wiedzy może 

uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych.  

25. Konsultacje odbywają się  w wyznaczonym terminie, grupowo, indywidualnie lub  formie 

mieszanej, w zależności od potrzeb. 

Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną końcową ma prawo do egzaminu sprawdzającego 

26. Uczeń ma obowiązek odrabiania zadań domowych na czas wskazany przez nauczyciela. 

W przypadku oddania po terminie prac domowych długoterminowych (ale przed 

wcześniejszym zgłoszeniu nieprzygotowania), ocena za to zadanie ulega obniżeniu 

odpowiednio o jeden stopień za każdy tydzień zwłoki. 

27. Ocenie podlegają także nadprogramowe formy aktywności, do których zalicza się: 

- udziałów konkursach przedmiotowych, 

- przynoszenie pomocy na lekcję, 

- pomoc innym uczniom, 

- inne. 

28. Rodzice ucznia zagrożonego oceną niedostateczną muszą zostać powiadomieni  

o tym fakcie pisemnie na miesiąc przed jej wystawieniem. 
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VI. NIEPRZYGOTOWANIE NA LEKCJACH PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

1. Za brak zadania niezgłoszonego przed lekcją uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

2. Po przekroczeniu limitu zgłoszeń, za każdorazowe z ww. braków uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

3. Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania przed sprawdzianem  

lub kartkówką zapowiedzianą przez nauczyciela. 

4. Zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia od pisania kartkówki 

niezapowiedzianej.  

Nieprzygotowania zgłasza się nauczycielowi przed lekcją w formie pisemnej (kartka  

z nazwiskami osób nieprzygotowanych lub numerami w dzienniku). Istotnym kryterium 

decydującym o indywidualnym pozbawieniu ucznia prawa do nieprzygotowania jest 

frekwencja ucznia.  

Uczeń traci prawo do nieprzygotowania, kiedy jego indywidualna frekwencja jest niższa niż 

60%. 

W szczególnych przypadkach, wynikających z braku postępów w nauce nauczyciel może 

zawiesić prawo do nieprzygotowań w danej klasie (indywidualnie lub zespołowo) 

 aż do odwołania 

VII. KRYTERIA OCENIANIA 

1. Ocenianie sprawdzianów, kartkówek,  prac domowych: 

 

• 96-100% celujący 

• 86-95 bardzo dobry 

• 70-85% dobry 

• 50-69% dostateczny 

• 35-49% dopuszczający 

• Poniżej niedostateczny 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje w przypadku, jeżeli rozwiąże poprawnie zadania 

realizujące i przekraczające treści nauczania zawarte w programie nauczania 

2. Za aktywność na lekcji, przynoszenie pomocy dydaktycznych oraz pomoc innym uczniom 

w opanowaniu treści programowych, uczeń może otrzymać plus (+), ocenę bardzo dobrą lub 

celującą. Pięć plusów oznaczaja ocenę bardzo dobrą. 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
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• Nie ma osiągnięć wystarczających do dalszego uczenia się przedsiębiorczości 

• Nie rozwiązuje prostych zadań, nawet przy pomocy innych uczniów lub nauczyciela 

• Nie zachowuje minimalnej dokładności i staranności, koniecznej do poprawnego 

rozwiązywania zadania 

• Nieprawidłowo stosuje terminy ekonomiczne 

Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Ma część osiągnięć z poziomu podstawowego w zakresie wystarczającym do dalszego 

uczenia się przedsiębiorczości 

• Rozwiązuje proste zadania, korzystając z pomocy innych uczniów lub nauczyciela 

• Zachowuje małą dokładność i staranność, jest ona jednak wystarczająca  

do poprawnego rozwiązywania zadania 

• Prawidłowo stosuje niektóre terminy ekonomiczne 

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego 

• Samodzielnie rozwiązuje proste zadania 

• Zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania 

zadania 

• Prawidłowo stosuje większość terminów ekonomicznych 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Ma większość osiągnięć z poziomu podstawowego 

• Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie złożoności 

• Zachowuje dokładność i staranność wystarczającą do poprawnego rozwiązywania 

zadania 

• Wypowiada się pełnymi zdaniami 

• Prawidłowo stosuje większość terminów ekonomicznych 

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Ma wszystkie osiągnięcia z poziomu podstawowego 

• Samodzielnie rozwiązuje zadania o wysokim poziomie złożoności 

• Zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań 

• Wypowiada się pełnymi zdaniami w sposób logiczny i spójny 

• Bezbłędnie posługuje się językiem ekonomicznym 

Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

• Ma osiągnięcia w konkursach oraz olimpiadach 
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• Samodzielnie rozwiązuje zadania o najwyższym poziomie złożoności 

• Zachowuje wzorową dokładność i staranność w rozwiązywaniu zadań 

• Wypowiada się zdaniami w sposób logiczny i spójny 

• Bezbłędnie posługuje się językiem ekonomicznym 

• Wykazuje się wiedzą ekonomiczną wykraczająca poza program nauczania. 

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

1. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę 

stopnia semestralnego. 

2. na koniec semestru ze wszystkich ocen wyliczona zostanie średnia arytmetyczna 

3. Przedziały w oparciu o które wystawiane są oceny semestralne: 

Ocena celująca- pow. 5,76 oraz pozaszkolna działalność ucznia z zakresu nauk 

przyrodniczych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, udział w zajęciach koła 

geograficznego. 

Ocena bardzo dobra- pow. 4,76. 

Ocena dobra – 3,76- 4,50. 

Ocena dostateczna – 2,76 – 3,50 

Ocena dopuszczająca – 1,79 – 2,5. 

Ocena niedostateczna – poniżej 1,76. 

Średnia ważona jest oceną sugerowaną ale nie ostateczną. Nauczyciel może w uzasadnionych 

przypadkach podwyższyć (jeśli sprawdziany pisemne zostały poprawione na ocenę wyższą) lub 

obniżyć ocenę (jeśli uczeń nie pisał sprawdzianów lub nie podejmuje próby poprawy ocen 

niedostatecznych )sugerowana przez średnią ważoną. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela. 

 

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE TAKŻE UCZEŃ, KTÓRY OTRZYMA 

SAME JEDYNKI ZE SPRAWDZIANÓW. 

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr ma obowiązek poprawy 

tej oceny- musi zaliczyć materiał, którego nie opanował. (pozytywna ocena z pierwszego 

semestru to jeden z warunków zdania do następnej klasy.) Wspólnie z nauczycielem 

ustalają sposób zaliczenia materiału oraz nieprzekraczalny termin, do którego uczeń  

ma czas, aby poprawić ocenę niedostateczną. W przypadku, gdy uczeń nie zaliczy 

wskazanego przez nauczyciela materiału lub nie wyrobi się w ustalonym terminie,  

nie uzyska pozytywnej oceny na koniec roku szkolnego. 
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2. Przy ustalaniu oceny końcoworocznej postępuje się tak samo jak w przypadku oceny 

semestralnej. 

Uwzględnia się pracę i wyniki z całego roku szkolnego.  

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE TAKŻE UCZEŃ, KTÓRY OTRZYMA 

SAME JEDYNKI ZE SPRAWDZIANÓW( powtórzy się sytuacja z pierwszego 

semestru) 

Przy ustalaniu oceny końcowej bierze się także pod uwagę: 

- pozaszkolną działalność ucznia z zakresu podstaw przedsiębiorczości ( np. uczestnictwo 

w konkursach) 

Jeżeli przy wystawianiu ocen proponowanych okaże się, iż uczeń za sam drugi semestr 

otrzymuje ocenę niedostateczną- czyli jego średnia za sam drugi semestr jest niższa  

niż 1,76, ma on obowiązek poprawy tej oceny- musi zaliczyć materiał, którego  

nie opanował w drugim semestrze. Wspólnie z nauczycielem ustalają sposób zaliczenia 

materiału oraz nieprzekraczalny termin, do którego uczeń ma czas, aby poprawić ocenę 

niedostateczną. 

W przypadku, gdy uczeń nie zaliczy wskazanego przez nauczyciela materiału  

lub nie wyrobi się w ustalonym terminie, nie uzyska pozytywnej oceny na koniec roku 

szkolnego. 

3. Wyliczanie średniej jest sposobem matematycznym, który nie w każdej sytuacji okaże  

się miarodajnym sposobem ocenienia. Dlatego też nauczyciel w szczególnych przypadkach 

może podwyższyć lub obniżyć ocenę, która wychodzi ze średniej ważonej. 

- w przypadku ucznia, który przez cały rok wykazywał się niezwykłą aktywnością,  

jest pracowity, pomocny i chętny do współpracy na lekcji nauczyciel ma prawo podwyższyć 

mu proponowaną ocenę, 

- w przypadku ucznia, który przez rok szkolny wykazał się mniejszym zaangażowaniem  

oraz mniejszą pracowitością, sumiennością i aktywnością niż wskazywałaby na to ocena, 

która wychodzi ze średniej ważonej, nauczyciel ma prawo obniżyć mu ocenę. 

 

IX. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Uczeń ma prawo ubiegać się o podniesienie proponowanej przez nauczyciela oceny rocznej  

o jeden stopień wyżej. Jednakże o podniesienie tejże oceny mogą starać się uczniowie, 

którzy: 

- uczestniczą we wszystkich sprawdzianach, 
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- systematycznie odrabiają zadania domowe, 

- przygotowują się odpowiednio do lekcji, 

- wykazują się aktywnością na zajęciach. 

(Szczegółowe wymagania i tryb postępowania dokładnie omówiono w WZO). 

Tryb podniesienia oceny wygląda następująco: jeżeli uczeń chce podnieść ocenę o stopień 

wyżej od oceny proponowanej przez nauczyciela, pisze sprawdzian obejmujący materiał  

z całego roku, w którym ujęte są zadania zgodne ze standardami wymagań edukacyjnych  

na dany stopień. Zmiana proponowanej oceny następuje wtedy, gdy uczeń uzyskał  

ze sprawdzianu rocznego powyżej 85% przewidywanych punktów. 

 

X. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

Uczeń, który opuścił min. 50% zajęć podstaw przedsiębiorczości (są to godziny 

usprawiedliwione) jest niesklasyfikowany. Aby uzyskać ocenę klasyfikacyjną musi: 

a). albo zaliczyć materiał przewidywany programem nauczania w uzgodnieniu  

z nauczycielem przedmiotu i zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, 

b). albo zdać egzamin klasyfikacyjny. 

Aby przystąpić do egzaminu uczeń musi złożyć do dyrektora szkoły odpowiednio 

uzasadnioną prośbę. Jeżeli były to nieusprawiedliwione nieobecności, to rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w oparciu o złożoną pisemną prośbę.  

 

XI. ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIEBIORCZOŚCI NAUCZANIE 

ZDALNE 

Zadania dydaktyczne z podstaw przedsiębiorczości będą realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciel kontaktuje się  

z uczniami poprzez:  

• e-dziennik  

• platformę Microsoft  

• inne, wybrane przez nauczyciela, narzędzia do nauki zdalnej  

Oceny wystawiane będą zgodnie z obowiązującym w szkole systemem wagowym,  

a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym.  

1. Podstawowym narzędziem pracy na odległość będzie aplikacja Office 365 jako obszar 

roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli oraz gromadzenia zbiorów, zadań.  



12 

 

2. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę.  

3. Brak oddania/wysłania pracy skutkuje oceną niedostateczną.  

4. Nauczyciel weźmie pod uwagę w ocenianiu przede wszystkim aktywność, systematyczność 

i postępy ucznia.  

5. Jeżeli czasowo z przyczyn losowych uczeń nie miał dostępu do materiałów, to zlecone 

zadania należy wykonać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 6. Nauczyciel będzie uwzględniał pojawiające się trudności techniczne w związku  

z kształceniem na odległość i w miarę możliwości dostosuje sposoby sprawdzenia wiedzy  

i umiejętności do indywidualnych sytuacji.  

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

niedostateczną bez możliwości poprawy 

Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez: 

• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez 

nauczyciela na stronie szkoły a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela 

adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp. 

• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako 

załączniki do wiadomości na Librusie. Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych. 

Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie e-nauczanie 

• Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac 

klasowych) na platformie e-nauczanie 

• Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze  

w poniedziałek do godz. 10.00. 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 formie papierowej w ustalonym terminie 

przez nauczyciela 

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

uczeń musi posiadać z nich ocenę. 

• 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 
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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 

• Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

Zespołu Szkół nr 79 w Warszawie. 

• O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym. 

• Odpowiedź ustna: uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji on-

line/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia 

ucznia o tym na Librusie lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń 

powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach 

traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.  Uczeń może być 

pytany na lekcji na zwykłych zasadach. 

• Uczeń, który nie zareaguje na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub 

pisząc na czacie otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę 

niedostateczną. 

Procentowe progi ocen: 

• 96-100% celujący 

• 86-95 bardzo dobry 

• 70-85% dobry 

• 50-69% dostateczny 

• 35-49% dopuszczający 

Sprawdzenie osiągnięć uczniów obejmuje:  

Wagi ocen dla wymienionych wyżej zdalnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:  

• sprawdzian  

• kartkówka  

• odpowiedź ustana  

• karta pracy/ praca z tekstem  
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• zadanie domowe  

• test na platformie  

• aktywność (wyróżniająca terminowość)  

• poprawa sprawdzianu  

1. Oceny są zgodnie z obowiązującym w szkole WZO.  

2. Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to: Platforma Office, Librus, Platforma 

MOODLE, poczta elektroniczna.  

3. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:  

a) Wykonanie zadań (referatów, ćwiczeń, kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) 

wyznaczonych przez nauczyciela i przekazanych uczniom poprzez dziennik Librus,  

a następnie ich przesłanie na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy  

b) Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych, testów sprawdzających wiedzę 

(kartkówek, sprawdzianów) na platformach edukacyjnych MOODLE i Office ,  

4. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę jest przekazywana dziennik Librus, 

podawana jest dokładna data i godzina testu oraz czas jaki będzie przeznaczony na test.  

5. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (test, kartkówka, 

sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w ustalonym terminie przez nauczyciela  

6. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń 

musi posiadać z nich ocenę. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie  

z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

7. 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.  

8. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane 

ćwiczenia. Będą one sprawdzane na bieżąco ( skan, zdjęcie, plik tekstowy przesłany do 

nauczyciela) oraz kontrolowane po powrocie do szkoły.  

9. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób, skutkuje oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy.  

10. Ocenie podlega aktywność, systematyczne logowanie się ( udział w lekcji zdalnej) oraz 

terminowe przesyłanie zadań. Godziny trwania lekcji są wyznaczone przez nauczyciela 

przedmiotu i planem lekcji.  
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11. Na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian zgodnie z PZO 

przedstawionym uczniom we wrześniu. 

 

 


