
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Co podlega
ocenie?

Ile razy w
semestrze?

Wyjaśnienie i uszczegółowienie oceniania

Sprawdziany 2–3

Sprawdzian  zapowiadany  jest  z  tygodniowym  wyprzedzeniem.  Po  każdym
dziale, przed sprawdzianem jest lekcja powtórzeniowa. Uczeń raz w semestrze
ma  możliwość  poprawy  sprawdzianu,  jeżeli  otrzymał  z  niego  ocenę
niedostateczną.  Termin  na  poprawę  wynosi  dwa  tygodnie.  Po  dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole termin sprawdzianu (nie dłuższy
niż dwa tygodnie) uzgadniany jest z nauczycielem, w innych przypadkach uczeń
nieobecny na sprawdzianie pisze go na pierwszej lekcji po swojej nieobecności.
Punktacja przy ocenie: 100%-97% celujący, 96% - 85% bdb, 84 -70 % db,  69-
50% dst, 49-30% dop, 29-0% ndst.

Kartkówki
W miarę
potrzeb

Mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki
nie podlegają poprawie.

Prace domowe
W miarę
potrzeb

Ocena zależy przede wszystkim od poprawności wykonanych zadań. Na ocenę
może mieć wpływ również estetyka.  Uczeń może otrzymać również punkty od 0
do 2 pkt. za krótkie zadanie domowe. 

Praca na lekcji
Na każdej

lekcji

Uczeń otrzymuje od 0 do 2 pkt.  za pracę na lekcji.  Po trzech sprawdzeniach
wystawiana jest ocena na podstawie uzyskanych punktów: 6 cel, 5 bdb, 4  db, 3
dst, 2 dop , 0-1 ndst.

Prace
dodatkowe

W miarę
potrzeb

Uczeń  uzyskuje  ocenę  za  samodzielne  wykonanie  zadania  problemowego,
zadania dodatkowego.

Udział w
konkursach

Zależnie od
udziału w
konkursie

Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych pozwala uzyskać bardzo
dobrą ocenę cząstkową. a ocenę celującą za zajęcie miejsca punktowanego lub
wyróżnienia.

Inne braki
Na każdej

lekcji

W ciągu semestru uczeń może zgłosić dwa braki zeszytu lub zadania domowego
(nie  ponosi  żadnych  konsekwencji).  Powinien  to  zgłosić  przed  rozpoczęciem
zajęć. 

Przedziały punktowe (wg średniej ważonej) na poszczególne oceny przy wystawianiu oceny 

semestralnej i rocznej:

niedostateczny 0,00 - 1,59

dopuszczający 1,60 - 2,59

dostateczny 2,60 – 3,59

dobry 3,60 - 4,59

bardzo dobry 4,60 - 5,29

celujący 5,30 - 6,00


