
Zasady pracy i oceniania na lekcjach EdB

1. Uczeń na każdą lekcję EdB przynosi: podręcznik, zeszyt, długopis.

2. Formy sprawdzania osiągnieć uczniów:

• Prace klasowe (sprawdziany) [30-40min] – obejmują wiedzę i umiejętności uczniów
z  ok.  6  tematów  lekcyjnych  (jeden  dział  lub  połowa  działu)  Są  zapowiadane  z
tygodniowym  wyprzedzeniem.  Sprawdzian  poprzedza  lekcja  powtórzeniowa.
Nauczyciel ma obowiązek oddać i omówić prace w terminie do dwóch tygodni. Uczeń
może  poprawić  jeden  raz  każdą  pracę  klasową  w  terminie  ustalonym  przez
nauczyciela  (do dwóch tygodni  po otrzymaniu  oceny),  a  w przypadku  otrzymania
oceny   niedostatecznej  więcej  razy.  Obie  oceny  są  wpisywane  do  dziennika.
Najwyższą  oceną  przy  poprawie  jest  ocena  bardzo  dobra.  Na  lekcji  dotyczącej
omówienia  sprawdzianu każdy uczeń otrzymuję  swoja  pracę  do wglądu.  Po lekcji
nauczyciel  zbiera  prace  i  je  przechowuje.  Uczeń  otrzymuje  ksero  swojego
sprawdzianu.  
W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń musi napisać go do dwóch tygodni
(gdy jest to dłuższa nieobecność powyżej 3 dni) lub tygodnia (gdy nieobecność do 3
dni). Gdy uczeń był nieobecny w szkole tylko w dniu sprawdzianu, ma obowiązek
napisać sprawdzian podczas najbliższej lekcji EdB.

• Kartkówki   [10-20min]  –  obejmują  wiedzę  i  umiejętności  uczniów z  3  ostatnich
tematów lekcyjnych. Mogą być zapowiedziane lub niezapowiedziane. Kartkówki nie
podlegają poprawie. W przypadku nieobecności ucznia, może się on spodziewać na
najbliższych lekcjach bieżącej kontroli w formie odpowiedzi ustnej. Nauczyciel  ma
obowiązek  ocenić  kartkówki  
w terminie do dwóch tygodni. Prace po omówieniu zatrzymuje uczeń.

• Odpowiedzi ustne – obejmują wiedzę i umiejętności uczniów z 3 ostatnich tematów
lekcyjnych. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć jedynie po nieobecności
w szkole. W przypadku nieobecności do trzech dni uczeń może nie być przygotowany
do zajęć w dniu powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności trwającej od 4 dni do
tygodnia  uczeń  ma  dwa  dni  na  uzupełnienie  braków.  W  przypadku  nieobecności
trwającej  od  ponad  tygodnia  do  dwóch  tygodni  uczeń  ma  3  dni  na  uzupełnienie
zaległości.  W  razie  nieobecności  dłuższej  niż  
2 tygodnie nauczyciel ustala termin indywidualnie.   

• Prace domowe – uczeń ma prawo nie posiadać zadania domowego raz w semestrze
(wpisanie do dziennika „np”) Brak zadania domowego więcej niż raz w semestrze
skutkuje za każdym kolejnym razem wpisaniem do dziennika „bz” i będzie to miało
wpływ  na  ocenę  
z zachowania.



• Zeszyty przedmiotowe – uczeń ma obowiązek zapisywania w zeszycie wszystkich
tematów  lekcji  wraz  z  notatkami,  zadań  domowych,  terminów  zbliżających  się
sprawdzianów.  Nauczyciel  raz  w  semestrze  sprawdza  i  ocenia  m.in.  poprawność
wykonywanych zadań, estetykę zeszytów.

• Aktywność na lekcjach – uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w lekcjach. Za
pracę na lekcji może otrzymać „plusy”, „minusy” bądź ocenę. Pięć „plusów” to ocena
bardzo dobra. Trzy „minusy” ocena niedostateczna. „Plus” może eliminować „minus”.
„Plus” może otrzymać uczeń, który np. poprawnie odpowiada na pytania nauczyciela.
„Minus” może otrzymać uczeń, który nie uczestniczy aktywnie w lekcji, nie wykonuje
poleceń nauczyciela. 

3. Ocenianie – przy pracach pisemnych (sprawdziany, kartkówki) obowiązuje  
 punktowy system oceniania, który przeliczany jest na oceny procentowo w    
 następujący sposób:

100%  – celujący (6) 

99% - 90% -  bardzo dobry (5)  

89% - 75% - doby (4)  

74% - 50% - dostateczny (3)  

49% - 31% - dopuszczający (2)  

30% - 0%- niedostateczny (1)


