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Klasa 8 
 
 

1.Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania: zeszytu, podręcznika. 

2.Każdy uczeń oceniany jest za zdobytą wiedzę, umiejętności, systematyczność, 

aktywność. 

3. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen. 

4. Formy sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia: 

    - testy (sprawdziany)– raz w semestrze, 

    - odpowiedź ustna, 

    - kartkówki, 

    - wypowiedzi pisemne, 

    - aktywność, 

    - praca na lekcji, 

    - praca z mapą, 

    - dramy, scenki,  

    - prace manualne (m.in. prace przestrzenne, plakaty, albumy) 

    - prezentacje multimedialne. 

5. W semestrze uczeń może być 2 razy nieprzygotowany.  

6. Za pracę na lekcji lub zadanie domowe uczeń może otrzymać także „plus” lub 

„minus”. Trzy „plusy” skutkują otrzymaniem oceny bardzo dobrej, a trzy „minusy” – 

oceny niedostatecznej. Uczeń może otrzymać ocenę celującą po zrobieniu 

dodatkowej pracy, zadanej przez nauczyciela. Bilans plusów i minusów zeruje się na 

koniec semestru.  

7. Na początku roku uczeń zostanie ustnie zapoznany z  wymaganiami. 

8.Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków notatek w zeszycie  spowodowanych 

nieobecnością w szkole. 

9.Uczeń niepiszący sprawdzianów z powodu nieobecności w szkole jest 

zobowiązany do napisania ich w ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły. Jeśli tego nie 

zrobi, pisze sprawdzian lub kartkówkę na najbliższej lekcji po upłynięciu ww. terminu. 

10.Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty 

otrzymania pracy pisemnej. Poprawy można dokonać tylko raz. 

 



11.Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika elektronicznego obok pierwszej. W 

przypadku uzyskania z poprawy oceny niższej lub równej wpisuje się skrót „bp” ( brak 

poprawy). 

12.Nauczyciel  podaje  uczniom  zakres  materiału  na  tydzień  przed  planowanym  

sprawdzianem w  formie NACOBEZU lub udostępnia  w szkolnej bibliotece. 

13.Nauczyciel sprawdza i ocenia sprawdziany uczniów w terminie 14 dni od daty 

napisania prac przez uczniów, zaś kartkówki w terminie 3-7 dni. 

14.Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie bez żadnych 

konsekwencji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się: brak zeszytu 

przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji, o przyniesienie których prosił nauczyciel). 

15.Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, nie jest pytany, ale ma obowiązek 

uczestniczyć w lekcji. 

16.Niezgłoszony brak zadania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

17. Ocena semestralna/ końcowa nie jest średnią arytmetyczną, wystawiana jest na 

podstawie ocen cząstkowych. 

18.Systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach 

ma wpływ na ocenę z przedmiotu. 

19.Procentowa skala oceniania prac pisemnych oraz wagi ocen zgodnie z zapisami 

Statutu. 

20. Prace uczniów są udostępniane do wglądu dla rodziców i uczniów. 

21. Kryteria oceniania. 

• ocena celująca  

 Uczeń opanował program nauczania, samodzielnie potrafi interpretować 

wydarzenia, dokonać ich selekcji i ocenić je. Potrafi zaplanować i zorganizować 

pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się wzorowym językiem. Na 

lekcjach jest bardzo aktywny. Wykorzystuje wiedzę z innych , pokrewnych 

przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy . Brał 

aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. Uczestniczył w konkursach. 

• ocena bardzo dobra 

 Uczeń w stopniu wyczerpującym  opanował materiał programowy. Samodzielnie 

potrafi interpretować wydarzenia. Wykorzystuje różne źródła wiedzy. Potrafi 

zaplanować i zorganizować pracę. Łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Chętnie 

podejmuje się prac dodatkowych. 



• ocena dobra 

 Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki. Inspirowany przez nauczyciela potrafi 

samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Myśli przyczynowo- 

skutkowo. Wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

• ocena dostateczna 

Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna. Przy pomocy nauczyciela jest w 

stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia.  Podejmuje próby wykonania zadań. 

Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.  

 • ocena dopuszczająca  

Uczeń ma duże braki w wiedzy. Jego postawa na lekcjach jest bierna ale wykazuje 

chęci do współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy 

nauczyciela wykonać proste polecenia. Stosuje podstawowe umiejętności. Nie 

uczestniczy aktywnie w lekcji. 

• ocena niedostateczna  

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy. Nie rozumie prostych 

poleceń. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej 

wiedzy. Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje 

prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.  

22. Możliwość podniesienia oceny śródrocznej. 

Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w lekcjach, otrzymywać oceny wyższe niż w 

pierwszym semestrze. Szczegóły ustalane są wspólnie z nauczycielem. 

23. Procedury osiągania celów kształcenia.  

strategie, metody, formy kształcenia 

W czasie lekcji stosowane są różnorodne strategie i metody edukacyjne oraz techniki 

zdobywania wiedzy np.: nauczanie problemowe (burza mózgów, drzewko decyzyjne, 

metaplan), rozmowa nauczająca, dyskusja, metody symulacyjne, samodzielna praca 

uczniów różnymi środkami dydaktycznymi, gry dydaktyczne, spotkania, wywiady, 

dramy, debaty, metoda projektu. 

środki kształcenia 

Realizacja treści kształcenia wymaga stosowania różnorodnych środków 

dydaktycznych, które dobierane są ze względu na stopień rozwoju psychicznego i 

intelektualnego uczniów np.: 

- podręczniki, 

- zeszyty ćwiczeń, 



- teksty źródłowe, 

- opracowania popularnonaukowe, 

- mapy, 

- schematy, 

- wykresy,  

- diagramy, 

- reprodukcje obrazowe statyczne i filmy, 

- programy komputerowe. 

 


