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• Uczeń otrzymuje trzy rodzaje ocen: 
ocena czerwona – sprawdziany, kartkówki, 
odpowiedź ustna, udział w konkursach 
przedmiotowych 
ocena niebieska – prace domowe o większym 
stopniu trudności, doświadczenia. 
ocena zielona – aktywność, krótkie zadania 
domowe, rozwiązanie zadania przy tablicy, karty 
pracy. 

• Sprawdziany i kartkówki zapowiadane są  z 
tygodniowym wyprzedzeniem. Zakres materiału 
podawany jest do zeszytu ucznia i zapisany w 
terminarzu. Oceny ze sprawdzianów i karkówek 
można poprawiać. Odpowiedź ustna jest na 
każdej lekcji.  Do odpowiedzi nauczyciel wybiera 
ucznia losowo ( losuje numerek ). 
Zasady oceniania odpowiedzi ucznia: 

ü uzupełniony zeszyt – 1 pkt 
ü cztery pytania – jeśli uczeń odpowie prawidłowo 

na każde z nich otrzymuje 4  pkt ( 1 pkt za każdą 
poprawną odp. ) 

ü gdy uczeń zdobędzie 5 pkt otrzymuje pytanie na 
ocenę celującą  

• Prace domowe o większym stopniu trudności, 
doświadczenia  – termin zadań i opis 
doświadczeń podawany  jest  do zeszytu ucznia.  

• Za aktywność podczas lekcji, za krótkie zadania 
domowe uczeń otrzymuje „plusa „.  Obowiązuje 
zasada: 

6 plusów – ocena celująca 
5 plusów – ocena bardzo dobra 
4 plusy – ocena dobra 
3 plusy – ocena dostateczna 
2 plusy – ocena dopuszczająca 
1 plus – ocena niedostateczna 
W sytuacji w której uczeń uzyska mniej niż 6 „plusów” 
pod koniec półrocza zostają one zamienione na ocenę 
adekwatną do ich ilości „plusów” i wpisane do dziennika 
za porozumieniem  i na prośbę ucznia. Po rozliczeniu 
„plusów” ocena za aktywność jest wpisana kolorem 
zielonym. 

• Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje 
„bz”. W ciągu jednego półrocza uczeń może 
wykorzystać dwa braki zadania czyli „bz”. 
Kolejny brak zadania zamienia się w ocenę 
niedostateczną.  

• Pozostałe kwestie związane z ocenianiem 
reguluje Statut Szkoły.  
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