Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna weryfikacja wiedzy (wiadomości i
umiejętności) ucznia przeprowadzona w czasie zajęć w szkole. Obejmuje zakres materiału
z jednego działu. Sprawdziany zawierają różnorodne formy pytań: rozszerzonych odpowiedzi,
krótkich odpowiedzi, odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda – fałsz, zgodnie
z wymogami danego sprawdzianu. Termin sprawdzianu jest podany z tygodniowym
wyprzedzeniem, określony jest również zakres wymaganego materiału. Sprawdzian może
zostać przełożony na inny termin:
• za zgodą nauczyciela na prośbę klasy,
• za zgodą klasy na prośbę nauczyciela,
• w wypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Uczeń ma możliwość poprawy niezaliczonego sprawdzianu oraz prawo poprawienia oceny ze
sprawdzianu (nie później niż 14 dni od otrzymania stopnia).
Nauczyciel przeprowadza jedną poprawę w terminie ustalonym, wspólnym dla całej klasy.
W razie nieobecności uczeń ma obowiązek napisania sprawdzianu w terminie ustalonym
z nauczycielem. W przypadku choroby ucznia lub innych zdarzeń losowych, uczeń może
poprawić pracę indywidualnie w terminie ustalonym z nauczycielem.

Kartkówka to pisemne sprawdzenie wiedzy, obejmujące zakres materiału z jednej, dwóch
lub trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane.
Trwają 10 – 15 minut.
Sprawdziany i kartkówki są poprawiane i wszystkie błędy omawiane z uczniami z podaniem
skali ocen podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Oceny ze sprawdzianów i kartkówek
wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym. Punkty przeliczane są na stopnie
według skali:
0%-30% - niedostateczny,
31%-50% - dopuszczający,
51%-74% - dostateczny,
75%-90% - dobry,
91%-100% - bardzo dobry,

Odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do
tematyki z poprzednich trzech lekcji.
Prezentacja to przedstawienie na forum klasy wyników swojej pracy (referatu, wyników
pracy indywidualnej, grupowej) w autorskiej formie. Kryteria oceny prezentacji są
wspólnie wypracowane i zaakceptowane przez uczniów.
Praca domowa to zagadnienia nawiązujące do lekcji zadanej przez nauczyciela do
samodzielnego opracowania przez ucznia w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej.
Praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach, np.
ćwiczenia pisemne, udział w dyskusjach dotyczących tematu lekcji.
Praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji,
twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty
pracy zespołu. Efektywność pracy grupowej oceniana jest przez:
• samoocenę ucznia,

• ocenę członków zespołu,
• oraz ustną ocenę nauczyciela.
W określonych wypadkach wyniki pracy grupowej są prezentowane przez wybrane osoby na
forum klasy.
Prace dodatkowe to wszelkie prace nadobowiązkowe,
np.: postery, projekty, opisy i analizy, aktywny udział w konkursach przedmiotowych.
Wszystkie prace dodatkowe, ich przeznaczenie i sposób prezentacji na forum klasy oraz
sposoby oceniania są konsultowane z nauczycielem.
Nieprzygotowanie do lekcji to brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przyborów i
materiałów pomocniczych niezbędnych na daną lekcję (o których przyniesienie prosił
nauczyciel na poprzedniej lekcji).

