WIEDZA O KULTURZE - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Ewa Piotrowska

klasy: I A, I B

1. Wiedzę i umiejętności uczniów będę sprawdzać poprzez:
a) Sprawdziany (1 w okresie)
b) Zadania domowe (co najmniej 2 w okresie).
c) Projekty w grupach (na ich realizację uczniowie będą mieli ok. 3 tygodni).
d) Aktywność na zajęciach (praca w grupach na lekcji, przygotowanie i wygłoszenie referatu,
przygotowanie prezentacji multimedialnej).
e) Przybliżona ilość ocen uzyskanych przez ucznia w okresie wynosi 3-5.
f) Jeżeli uczeń nie będzie obecny na sprawdzianie, powinien go napisać w innym, wyznaczonym przez
nauczyciela terminie. Gdy nie zdąży tego zrobić, nauczyciel odpyta go z materiału sprawdzianu przed
wystawieniem oceny.
g) Jeżeli z ważnego powodu nie będę mogła przeprowadzić zaplanowanego sprawdzianu, uczniowie
otrzymają ode mnie dodatkowe tematy prac domowych. To samo dotyczy przypadku, gdy pod koniec
okresu liczba ocen ucznia będzie mniejsza niż 3, a ta osoba pisała sprawdzian wiedzy i ma z niego
ocenę. W przypadku bardzo długich nieobecności sytuację ucznia będę rozpatrywać indywidualnie,
kontaktować się z Wychowawcami.
h) W okresie uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie (brak zadania domowego). Nie ma
możliwości zgłoszenia nieprzygotowania, gdy na lekcji ma odbyć się zapowiedziany sprawdzian. Jeżeli
uczeń zobowiązał się do – na przykład – samodzielnego przeprowadzenia części lekcji, przygotowania
prezentacji multimedialnej, a – bez wcześniejszego uprzedzenia o tym nauczyciela i bez
uzasadnionych, konkretnych przyczyn nie wywiąże się z zadania – otrzyma ocenę niedostateczną.
i) Uczeń może poprawić jeden raz ocenę ze sprawdzianu w formie odpowiedzi ustnej. Nie ma
możliwości poprawy oceny z prac domowych.
2. Ocena za pierwszy i drugi okres będzie stanowić średnią arytmetyczną wszystkich ocen. Ocena za pierwszy
okres zostanie wliczona do średniej ocen w drugim okresie i potraktowana jak ocena cząstkowa. Ostateczna
ustalona ocena ze 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 sprawdzian musi być napisany na ocenę wyższą, o którą uczeń się stara (w
wypadku czwórki na czwórkę). Jeżeli uczeń spełnia te warunki, otrzyma do wykonania zadanie
(dodatkowa praca domowa, projekt, prezentacja multimedialna).
b) Uczeń może uzyskać na koniec okresu lub roku szkolnego ocenę celującą, jeśli średnia ocen
okresowych lub rocznych wynosi 5,70 i więcej, sprawdzian jest napisany na ocenę celującą oraz uczeń
wykazuje się zaangażowaniem na zajęciach. Ocenę może podwyższyć także osobista,
udokumentowana działalność ucznia czy uczennicy na niwie kulturalno-artystycznej – na przykład
systematyczny udział w kółku teatralnym, poetyckim, wystawy plastyczne itp.

