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W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien opanować następujące wymagania na poziomie podstawowym i 
ponadpodstawowym. 
(wymagania podstawowe: ocena dopuszczająca, dostateczna 
wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra, celująca) 
  

 



 



 
 

Zasady sprawdzania i oceniania: 

1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone w programie nauczania dla 
danego zawodu. 

2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawy np. aktywność, kreatywność. 
3. Prowadzenie zapisu treści lekcji jest obowiązkowe.  
4. Uczeń obowiązkowo powinien posiadać konto Gmail w celu kontaktowania się z nauczycielem i przesyłania 

materiałów dydaktycznych. 
5. Ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe, brak wykonanych ćwiczeń może być podstawą do uzyskania oceny 

niedostatecznej na okres. 
6. Sprawdziany pisemne (mogą być w formie testu) po każdym dziale, powinny być zapowiedziane, co najmniej na 

7 dni przed terminem sprawdzianu. 
7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu 2 tygodni poddać się takiemu sprawdzianowi po 

uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. 
8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 3 tygodni od daty zapoznania ucznia z oceną, po 

uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. 
9. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych i mogą być niezapowiedziane. 
10. Ocenę śródroczną klasyfikacyjną nauczyciel ustala w oparciu o oceny bieżące (co najmniej 2 oceny), natomiast 

ocenę roczną klasyfikacyjną w oparciu o oceny z I i z II okresu. 
11. Jeżeli uczeń opuścił ponad 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny, uczeń jest nieklasyfikowany. 



12. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku, to może zdawać egzamin poprawkowy, gdy spełnia 
warunki podane w WSO. 

13. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie” (np.) w ciągu okresu bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, 
na których odbywają się klasówki. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji i fakt ten zostaje 
odnotowany przez nauczyciela w dzienniku za pomocą skrótu "np." 

14. Decyzję o umożliwieniu uczniowi starania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny podejmuje się, jeżeli 
uczeń spełnia następujące wymogi:  
1) systematycznie przystępował do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych;  
2) frekwencja na zajęciach danego przedmiotu wynosi nie mniej niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  
3) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu;  
4) skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - konsultacji indywidualnych. 

 
Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się następującymi metodami: 

● kartkówki z bieżącego materiału z 3 ostatnich tematów lekcyjnych, niezapowiedziane, 15 min. 
● ustne odpowiedzi: 

o pełna i samodzielna odpowiedź ucznia na pytanie wg ustalonych wymagań programowych na 
odpowiednią ocenę, zakres 3 ostatnie tematy lekcyjne 

o wygłoszenie przygotowanego referatu 
 

● pisemne sprawdziany, testy, zapowiedziane, po zakończonym dziale lub jego części 
● sprawdziany diagnozujące 
● ćwiczenia praktyczne (praca w grupie) prace domowe, praca w domu: 

o wykonywanie zadań domowych 
o wykonywanie dodatkowych zadań 
o udział w konkursach 

● opracowanie referatu na zadany temat praca i aktywność na lekcji, czyli: 
o merytoryczna dyskusja nad tematem lekcji, 
o formułowanie poprawnych wniosków, pytań, problemów itp. 
o redagowanie zapisu, 
o zauważenie błędu, 
o poprawienie odpowiedzi 

 
Kryteria ocen prac pisemnych wg uzyskanych punktów (testów, sprawdzianów, kartkówek): 
Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 98% - 100% - stopień celujący 90% - 97,99% - stopień bardzo 
dobry 75% - 89,99% - stopień dobry 50% - 74,99% - stopień dostateczny 30% - 49,99% - stopień dopuszczający 0% - 
29,99% - stopień niedostateczny 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady 
przeliczania punktów na ocenę: 90% - 100% - celujący 71% - 89% - bardzo dobry 55% - 70% - dobry 40% - 54% - 
dostateczny 20% - 39% - dopuszczający 19% i mniej - niedostateczny 

 
Kryteria ocen wypowiedzi ustnej: 

● poprawność merytoryczna 

● uzasadnienie wypowiedzi 

● stosowanie prawidłowej terminologii zawodowej 

● sposób prezentacji - umiejętność formułowania myśli 

 
Kryteria oceny pracy w grupie: 

● organizacja pracy w grupie 

● komunikacja w grupie 

● aktywność, wkład pracy własnej 

● współdziałanie 

● prezentowanie rezultatów pracy grupy 

 



Kryteria oceny pracy dodatkowej (ćwiczenia projektowego): 
● prawidłowe wykonanie 

● zawartość merytoryczna 

● wykorzystane źródła informacji 

● estetyka wykonania 

● wkład pracy własnej. 

 
 
Ocenianiu podlegają poniższe formy aktywności. Poszczególnym formom przyporządkowane są wagi ocen: 
 

Forma aktywności Waga 
Praca klasowa (z całego działu) 3 
Sprawdzian (powyżej trzech lekcji) 3 
Kartkówka (trzy ostatnie lekcje) 2 
Odpowiedź ustna (trzy ostatnie lekcje) 2 
Aktywność / ćwiczenie 1 
Pisemne prace domowe 2 
 
 
We wszystkich kwestiach tu nie ujętych, stosuje się pozostałe zapisy WSO umieszczone w Dziale V statutu                
szkoły. 
 
 
 


