
ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 W KLASACH PIERWSZYCH 
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W GIŻYCKU 

 

1. Ocenianiu mogą podlegać: 
a) odpowiedzi ustne; 

b) sprawdziany pisemne; 

c) kartkówki; 

d) prace domowe; 

e) zadania praktyczne; 

f) praca samodzielna na lekcji; 

g) prace dodatkowe np. prezentacja; 

h) w wyjątkowych wypadkach zeszyt przedmiotowy. 

2. Książka i zeszyt. 
Każdy uczeń ma obowiązek posiadania na lekcji zeszytu i książki. Uczeń na lekcji ma 

również obowiązek prowadzenia notatek w zeszycie. Notatki są prowadzone w sposób 

estetyczny.  Brak książki lub zeszytu będzie traktowany jak brak przygotowania do lekcji i 

karany oceną  niedostateczną.     

3. Zakres wiadomości i umiejętności. 

Wiadomości i umiejętności przez ucznia zdobywane mają swoje źródło w programie 

kształcenia -  dostępny u nauczyciela. Ucznia obowiązywać będzie zakres wiadomości i 

umiejętności wynikający z treści poszczególnych lekcji. 

4.      Ocenianie i ocena. 
- Ocena semestralna i roczna nie stanowi średniej arytmetycznej ocen cząstkowych 

uzyskanych w semestrze. Jest to średnia ważona. Każda ocena ma swoją wagę. 

- Wagę oceny, za każdym razem, ustala nauczyciel. 

- Ocena roczna jest oparta na ocenach cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku 

szkolnego. 

        „+” – postawiony przy ocenie podwyższa ocenę o 0,5. 

- Uczeń otrzymuje ocenę w zależności od uzyskanej średniej    : 

 

niedostateczną, jeśli           

dopuszczającą, jeśli             

dostateczną, jeśli             

dobrą, jeśli             

bardzo dobrą, jeśli             

celującą, jeśli           
 

- Uczeń musi otrzymać z każdego semestru ocenę przynajmniej dopuszczającą. Jeżeli tak 

się nie stanie, to z całego roku szkolnego nie może otrzymać oceny przynajmniej 

dopuszczającej. 

- Podwyższenie stopnia na semestr lub koniec roku szkolnego możliwe jest również dzięki 

udziałowi w konkursach i zawodach. Zajęcie czołowego miejsca w konkursie podwyższa  

  o 0,5. 

-     uczeń ma prawo poprawy każdej oceny zabiegając o to samodzielnie w ciągu dwóch 

      tygodni od otrzymania oceny. 

-    uczeń w semestrze powinien otrzymać przynajmniej 3 oceny. 

6.      Uwagi końcowe. 

 

Wszelkie inne zasady oceniania są zgodne z § 40,41 i 42 Statutu. 


