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klasa I B

1. Wiedzę i umiejętności uczniów będę sprawdzać poprzez:
a. prace klasowe (2 w okresie).
b. sprawdziany (co najmniej 1 w okresie, zapowiadane tydzień wcześniej) - materiał gramatyczny,
sprawdziany wiedzy, znajomości treści lektur
c. kartkówki – 1-2 w okresie, nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał trzech ostatnich tematów
lekcyjnych).
d. prace domowe (co najmniej 2 w okresie).
e. odpowiedź ustna (co najmniej jedna).
f. aktywność na zajęciach - jedna ocena w okresie. (Jeżeli uczeń uzyska 10 plusów, otrzyma z aktywności
ocenę celującą. Ocena bardzo dobra za 7 plusów).
g. Przybliżona ilość ocen uzyskanych przez ucznia w okresie wynosi 7-10.
h. Jeżeli uczeń nie będzie obecny na pracy klasowej, powinien ją napisać w innym, uzgodnionym z
nauczycielem terminie.
i. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z ważnych powodów nie będę mogła przeprowadzić zaplanowanych prac
klasowych, sprawdzianów i kartkówek, zaproponuję uczniom dodatkowe tematy prac domowych
(wypracowania, prezentacje multimedialne). Jeżeli zdarzy się, że liczba ocen ucznia na koniec okresu
będzie mniejsza niż 7, zaproponuję dodatkowe prace domowe. W przypadku bardzo długich
nieobecności sytuację ucznia będę rozpatrywać indywidualnie, kontaktować się z Rodzicami i
Wychowawcą.
j. W okresie uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania. Obejmują one na przykład: brak pracy
domowej, zeszytu, podręcznika (przynajmniej jeden na dwie osoby), egzemplarza lektury z zaznaczonymi
cytatami. Nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania, gdy sprawdzian czy kartkówka są
zapowiedziane.
k. Uczeń ma prawo poprawić jeden raz każdą ocenę z pracy klasowej, czy sprawdzianu. Nie ma możliwości
poprawy oceny z kartkówki czy pracy domowej.
2. Ocena za pierwszy i drugi okres będzie stanowić średnią arytmetyczną wszystkich uzyskanych ocen. Ocena za
pierwszy okres zostanie wliczona do średniej ocen w drugim okresie i potraktowana jak ocena cząstkowa.
Ostateczna ustalona ocena z pracy klasowej lub sprawdzianu będzie stanowiła średnią oceny pierwszej i
drugiej (np. 2 + 4 = 3).
3. a. Uczeń będzie mógł ubiegać się o wyższą niż proponowana ocenę okresową lub roczną, gdy średnia
wszystkich ocen będzie wynosiła np. 3,70 i więcej, gdyby uczeń chciał uzyskać ocenę dobrą. Ponadto
jedna z prac klasowych musi być napisana na ocenę wyższą, tę, o którą uczeń się stara (w wypadku
czwórki na czwórkę). Jeżeli uczeń spełnia te warunki, otrzyma do wykonania zadanie (dodatkowe
wypracowanie domowe, wykonanie prezentacji multimedialnej)
b. Uczeń może uzyskać na koniec okresu lub roku szkolnego ocenę celującą, jeżeli średnia ocen okresowych
lub rocznych wynosi 5,70 i więcej oraz jedna z prac klasowych jest napisana na ocenę celującą. Uczeń
musi również otrzymać ocenę celującą z aktywności na zajęciach. Mile widziany udział w olimpiadzie lub
konkursie j. polskiego (za zakwalifikowanie się do etapu wyższego niż szkolny – cząstkowa ocena
celująca).

