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I. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów:  

 

1. Odpowiedzi ustne (obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji)  
2. Kartkówki (obejmują materiał do trzech ostatnich lekcji, czas trwania ok. 

25 minut)  
3. Sprawdziany (obejmują zakres materiału powyżej trzech lekcji, 

najczęściej materiał z całego działu), czas trwania 45 minut. Nauczyciel 

podaje uczniom zakres materiału na tydzień przed planowanym 

sprawdzianem. Każdy sprawdzian jest poprzedzony powtórzeniem 

materiału  
4. Aktywność na lekcji „+”, 6 plusów-celujący, 5 plusów- bardzo dobry, 4 

plusy- dobry, trzy „-„ ocena niedostateczna  
5. Realizacja projektu,  
6. Działalność pozalekcyjna ucznia: udział w przedstawieniach, aktywność i 

działalność w grupach parafialnych np. scholii itp., przygotowanie liturgii,  
7. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 

(nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i zadań domowych 

zadanych z wyprzedzeniem). Jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie 

otrzymuje „-„. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi 

natychmiast po wejściu do sali lekcyjnej.  
8. Zeszyt przedmiotowy podlega ocenie (kompletność zeszytu, notatki, prace 

domowe), ocenie nie podlega sposób prowadzenia zeszytu oraz estetyka 

pisma.  
9. Ocenie podlegają prace domowe  

  
II. Informacje o ocenach:  

1. Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco.  
2. Termin oddawania prac kontrolnych- do dwóch tygodni. Uczeń zapoznaje 

się z poprawioną i ocenioną pracą kontrolną  
3. Rodzice są informowani o ocenach poprzez e dziennik, na wywiadówkach 

szkolnych oraz na spotkaniach indywidualnych na prośbę rodzica, 

nauczyciela lub ucznia.   
III. Sposoby i terminy poprawiania ocen:  

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy każdej oceny cząstkowej. 

Ocena z poprawy zostaje zapisana w dzienniku elektronicznym (również 

w sytuacji, kiedy jest niższa). Ocena poprawiona ma wagę 0.  



2. Uczeń może poprawić ocenę z kontrolnych prac pisemnych w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania informacji o tej ocenie. Termin i formę 

poprawy ustala nauczyciel, informując o niej uczniów podczas zajęć. 

  

IV. Waga ocen.  

   Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności  

1. waga 3- sprawdzian, test, osiągnięcia w konkursach,  

2. waga 2- kartkówka, odpowiedź ustna, aktywność, praca na lekcji,  

3. waga 1- miniprojekt, kartkówka z ostatniej lekcji, przygotowanie do 

lekcji, zadanie domowe,  

4. waga 0- ocena poprawiona,   

  Średniej ważonej przyporządkowuje się następującą ocenę szkolną:  

1. niedostateczny- 1,00-1,59  

2. dopuszczający- 1,60-2,89  

3. dostateczny- 2,90-3,70,  

4. dobry- 3,71-4,70  

5. bardzo dobry- 4,71-5,50  

6. celujący- 5,51-6,0 


