
Przedmiotowy system oceniania.

I. .FORMY OCENY  

1.Ocenie podlegają następujące formy:

a)wypowiedzi pisemne:

 -prace pisemne , sprawdziany, które są zapowiadane z tygodniowym 
wyprzedzeniem

 -kartkówki ( z trzech ostatnich lekcji- nie muszą być zapowiadane)

b) prace domowe

c)aktywność na lekcji

d) udział w konkursach , zawodach, olimpiadach

e) zajęcia praktyczne i doświadczenia

f) odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji

g) realizacja i prezentacja projektów edukacyjnych

II. PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI.

1.Uczeń ma prawo być niepytanym  w dniu, w którym ma tzw. „szczęśliwy numerek”, 
jednak nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek. 

2.Dwa razy w semestrze może zgłosić przed lekcją  nieprzygotowanie bez podania 
przyczyny.

 3. Brak zadania jest traktowany jako nieprzygotowanie do lekcji. Bez 
usprawiedliwienia uczeń   uzyskuje za brak zadania ocenę niedostateczną.

 4.Brak niezbędnych materiałów do pracy na lekcji jest traktowany jako 
nieprzygotowanie do lekcji. Skutkuje to oceną niedostateczną.

III. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIĘJĘTNOŚCI.

1.Przy ocenianiu stosuje się skalę ocen od 1 do 6 oraz „+” i „-„

 przy czym 4 „+” to ocena bardzo dobry , a 4 „-„ to ocena niedostateczna.

2. Sprawdziany i kartkówki są oceniane za pomocą punktów, które przeliczane           
na procenty odpowiadają poszczególnym ocenom, tj:

           0 – 29% - niedostateczny                                                                                    



          30 – 50% - dopuszczający

          51 – 74% - dostateczny

          75 – 90% - dobry

         91 – 100% - bardzo dobry

         bdb + zadanie dodatkowe – celujący

3.Osoby, które posiadają opinię z PPP oceniane są zgodnie z indywidualnymi 
zaleceniami.

4.Podstawę do wystawienia oceny semestralnej i końcowo rocznej są oceny 
cząstkowe, które maja określona wagę;

-sprawdziany, prace pisemne – 3

-kartkówki, odpowiedź ustna, samodzielna praca na lekcji – waga 2

-zadania domowe, ćwiczenia – waga 1

- udział w konkursach ogólnopolskie, olimpiadach- waga 5 (wojewódzkie-2, szkolne –
1)

5.Wszystkie oceny cząstkowe są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny 
semestralnej lub końcowo-rocznej, która nie musi być średnią arytmetyczną tych 
ocen.

6.Przy ustalaniu ocen semestralnych i końcowo-rocznych nauczyciel może wspierać 
się  średnią ważoną;

1-1,5 –  niedostateczny

1,51-2,49 –  dopuszczający

2,50-3,49 –  dostateczny

3,50 – 4,49 –   dobry

4,50 – 5.0 –  bardzo dobry

5,01 – 6.0 –  celujący

 w szczególnych wypadkach nauczyciel może postawić ocenę dopuszczającą 
od średniej 1,30.

IV. ZASADY POPRAWY OCENY.

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny ze sprawdzianów i kartkówek

2.Prace pisemne  i sprawdziany są obowiązkowe.



 Jeżeli uczeń nie był obecny na sprawdzianie(pracy klasowej), to musi ją 
zaliczyć w terminie dwóch tygodni.

3.Sprawdziany, prace klasowe, testy poprawia się tylko raz, a otrzymana ocena jest 
kolejną ocena cząstkową.


