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Ocenie podlegają:
1.Prace klasowe - sprawdzanie wiadomośi i umiejętności obejmujące treści całego działu lub dłuższej jego części.Oceny te mają znaczący wpływ na ocenę semestralną i końcowo-roczną.
2.Sprawdziany lub testy sprawdzają wiadomości  i umiejętności wielu działów.Oceny te mają znaczący wpływ na ocenę semestralną i końcowo-roczną.
Prace klasowe,sprawdziany i testy - będą poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapowiedziane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.
Każda praca klasowa i sprawdzian musi być zaliczony. Jeżeli uczeń będzie nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie,to musi tą zaległość zaliczyć w wyznaczonym przez nauczyciela terminie jednym dla całej klasy.Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu pisania pracy klasowej lub sprawdzianu to musi być przygotowany na napisanie tego sprawdzianu na kolejnych zajęciach,na których będzie obecny.
Uczeń jest zobowiązany poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i pracy klasowej w jednym dla całej klasy terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu i pracy klasowej w jednym terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w przypadku dłuższej nieobecności - patrz w WSO).
3.Kartkówki - sprawdzają wiadomości maksymalnie z trzech ostatnich tematów.Mogą nastąpić po każdej lekcji.Nie muszą być zapowiedziane.
4.Prace w szkole lub w domu.
5.Udział w konkursach - osiągnięcia w konkursach premiowane są oceną cząstkową zależną od zdobytego miejsca:bardzo dobry lub celujący.
6.Wykonanie prezentacji i doświadczeń.
7.Praca na lekcji.
8.Aktywność na lekcji
   a) grupowa
   b) indywidualna
9.Praca dla chętnych

Procentowa skala zgodna z WSO:
     * 0 - 34% to 1 (niedostateczny)
     * 35 - 50% to 2 (dopuszczający)
     * 51 - 74% to 3 (dostateczny)
     * 75 - 89% to 4 (dobry)
     * 90 - 95% to 5 (bardzo dobry)
     * 96 - 100% to 6 (celujący)
Uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić w semestrze nieprzygotowanie do zajęć.Trzecie i każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną: niedostateczny.Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych,sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.Nieprzygotowanie musi być zgłoszone na początku lekcji lub podczas sprawdzania listy obecności.Praca domowa jest formą przygotowania do lekcji.
Uzyskiwanie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (lub prawnych opiekunów).
Uczeń za pracę może uzyskać również ,,+'' lub ,,-''
5 plusów z aktywności = bardzo dobry (5.0)
8 plusów z aktywności = celujący (6.0)
3 minusy = niedostateczny (1.0)





