Przedmiotowe Zasady Oceniania
Zespołu nauczycieli przedmiotów ścisłych
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1.1 Prace klasowe (waga 4)
- od 3 do 5 w semestrze po zakończeniu działu, zapowiadane przynajmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem;
- są punktowane, a ocena jest wystawiana zgodnie z obowiązującym w szkole WZO;
- sprawdzamy i oddajemy w ciągu 14 dni roboczych od ich napisania;
- uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy klasowej musi ją napisać w innym
terminie uzgodnionym z nauczycielem; w przypadku nieobecności
nieusprawiedliwionej termin ustala nauczyciel;
- uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej (waga 3) w terminie ustalonym wraz z
nauczycielem;
-uczeń ma obowiązek „zaliczyć” wszystkie prace klasowe.
1.2 Kartkówki (waga 2)
- krótkie (15-20 minutowe) sprawdziany w trakcie omawianego działu,
z ostatnich 2-3 tematów lub lekcji;
- sprawdzamy w ciągu 5 dni roboczych od ich napisania.

1.3 Odpowiedzi ustne (waga 3)
- opanowanie wiedzy teoretycznej wraz z jej zastosowaniem w konkretnych zadaniach
sprawdzamy podczas odpowiedzi ustnych przy tablicy.
1.4 Aktywność (praca) na lekcji (waga 2)
- za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymać +, z pięciu plusów wystawiamy
ocenę bardzo dobrą.

1.5 Prace domowe i inne (waga 1)
- sprawdzamy samodzielność rozwiązań zadań domowych podczas odpowiedzi przy
tablicy lub wyrywkowo;
- z posiadania pracy domowej zwalnia jeden z warunków nieprzygotowań.
1.6 Udział w konkursach (waga 5)
- bardzo dobry wynik w konkursie jest nagradzany wystawieniem cząstkowej
oceny bardzo dobrej lub celującej.
1.7 Stosunek do przedmiotu (waga 1)
- za wzorową frekwencję wystawiamy ocenę celującą (cząstkową) na koniec
każdego semestru.

2. Nieprzygotowania:
2.1 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w zależności od ilości
godzin danego przedmiotu:
poniżej lub przy 3 godzinach tygodniowo – dwa w semestrze,
przy 4 lub 5 godzinach tygodniowo – trzy w semestrze,
powyżej 5 godzinach tygodniowo – cztery w semestrze,
2.2 W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo do
dodatkowego nieprzygotowania:
- nieobecność od 3 do 5 dni roboczych bez przerwy – nieprzygotowany
tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły,
- nieobecność ponad 5 dni roboczych bez przerwy – nieprzygotowany 2-3
dni w zależności od czasu trwania nieobecności.
3. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszy semestru uczeń zobowiązany
jest w ciągu pierwszych dwóch tygodni drugiego semestru zgłosić się do nauczyciela w celu
ustalenia terminu poprawy.
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