
Zasady przedmiotowego oceniania   

Matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, fizyka w budownictwie, chemia            

w drewnie, biologia roślin, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawy działalności 

gospodarczej  

  
1. Przyjmuje się skalę ocen od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący). Oceny cząstkowe i śródroczne mogą być wystawiane 

z plusami i minusami.  

2. Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, którym przyporządkowane są określone wagi:  

Lp.  Forma sprawdzania 

wiedzy  
Opis  Waga 

ocen  

1.  wypowiedź ustna  odpowiedź z materiału nauczania zadanego na daną lekcję lub materiał z zakresu 

trzech ostatnich tematów, uczniowie mogą zgłaszać się do odpowiedzi na 

początku lekcji do 1.06 w 1sm. i do  1.12 w 2 sem.  

2  

2.  praca klasowa 

(sprawdzian)   
dłuższa zapowiedziana forma pisemna trwająca godzinę lekcyjną lub dłużej; za 

pracę klasową (sprawdzian) uważa się również wykonywanie zadania 

praktycznego lub  wypowiedź pisemną ucznia trwającą mniej niż godzinę 

lekcyjną, a obejmującą materiał szerszy niż niezapowiedziana kartkówka.   

3  

3.  kartkówka  krótka pisemna wypowiedź uczniów (trwa krócej niż 1 godz. lekcyjna), dotyczy 

trzech ostatnich tematów lub pracy domowej  
2  

4.  referat, prezentacja  zadanie samodzielnie lub w grupie, przygotowane i zaprezentowane przez 

ucznia/uczniów (w terminie określonym przez nauczyciela)  
2  

5.  praca domowa  zadanie przygotowane przez ucznia samodzielnie lub w grupie (w terminie 

określonym przez nauczyciela)  
1  

6.  próbne wewnętrzne 

egzaminy maturalne i 

zawodowe  

  5  

7.  próbne zewnętrzne 

egzaminy maturalne i 

zawodowe   

  0  

8.  aktywność na lekcji     1  

9.  udział w konkursach 

a) szkolne  
b) pozaszkolne  
c) laureaci  

    

1  
2  
3  

10.  inne działania uczniów, 

np. projekty, plakaty, 

prace plastyczne, wystawy  

  2  

  

3. Oceny cząstkowe z kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, prac domowych i innych form sprawdzania wiedzy  

i umiejętności ustala się, stosując następujący sposób przeliczania:  

  

Lp.  Zakres procentowy  Ocena w dzienniku  

1.  0-31  1 (niedostateczny)  

2.  32-35  1+  

3.  36-39  2-  

4.  40-45  2 (dopuszczający)  

5.  46-49  2+  

6.  50-53  3-  

7.  54-64  3 (dostateczny)  

8.  65-69  3+  

9.  70-74  4-  

10.  75-79  4 (dobry)  

11.  80-84  4+  

12.  85-87  5-  

13.  88-91  5 (bardzo dobry)  

14.  92-94  5+  

15.  95-98  6-  

16.  99-100  6 (celujący)  



  

4. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu poprawia ją w terminie 2 tygodni od daty 

oddania sprawdzianu przez nauczyciela; termin ten zwany poprawkowym jest jeden dla wszystkich uczniów danej 

klasy. Uczeń, który chciałby podwyższyć ocenę ze sprawdzianu może uczynić to również w tym samym terminie.  

Każda uzyskana ocena będzie wpisana do dziennika. Ocena uzyskana w wyniku poprawy ma tę samą wagę.  

5. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisze go w terminie poprawkowym określonym w pkt 4.  Po 

upływie terminu poprawkowego nauczyciel może zażądać od ucznia pisania zaległego sprawdzianu  na dowolnej 

lekcji z danego przedmiotu.  

6. Jeśli uczeń nie poprawi oceny ze sprawdzianu za pierwszym razem, do kolejnej - ostatecznej - poprawy może 

przystąpić w pierwszym tygodniu po wystawieniu oceny przewidywanej z danego przedmiotu.  

7. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę z kartkówki może to zrobić na pierwszej lekcji po oddaniu sprawdzonych 

kartkówek (dopuszcza się poprawę kartkówek ustnie zamiast formy pisemnej, o wyborze formy decyduje nauczyciel). 

Każda uzyskana ocena będzie wpisana do dziennika. Ocena uzyskana w wyniku poprawy ma tę samą wagę.   

8. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel kieruje się średnią ważoną ocen cząstkowych.  

9. Aby otrzymać pozytywną ocenę śródroczną i/lub roczną, uczeń   

a. jest zobowiązany do uzyskania w każdym okresie nauki co najmniej 75% ocen z każdej z form sprawdzania 

wiedzy (np.kartkówek) oprócz sprawdzianów,  

b. jest zobowiązany do napisania wszystkich sprawdzianów,   

c. gdy  z  jednego sprawdzianu w całym roku szkolnym otrzymał ocenę niedostateczną może uzyskać 

maksymalnie ocenę dopuszczającą na semestr.   

10. Oceny śródroczneustala się na podstawie poniższego przelicznika:  

  

Średnia ważona  Ocena śródroczna  

1,00 - 1,60  1 (niedostateczny)  

1,61 – 1,74  1+  

1,75 – 1,99  2-  

2,00 – 2,40  2 (dopuszczający)  

2,41 – 2,69  2+  

2,70 – 2,90  3-  

2,91 – 3,40  3 (dostateczny)  

3,41 – 3,69  3+  

3,70 – 3,90  4-  

3,91 – 4,40  4 (dobry)  

4,41 – 4,79  4+  

4,80 – 4,89  5-  

4,90 – 5,19  5 (bardzo dobry)  

5,20 - 5,50  5+  

5,51 – 5,69  6-  

5,70 – 6,00  6 (celujący)  

  

11. Oceny roczne ustala się na podstawie poniższego przelicznika:  

  

Średnia ważona  Ocena roczna  

1,00 - 1,74  niedostateczny  

1,75 – 2,69  dopuszczający  

2,70 – 3,69  dostateczny  

3,70 – 4,79  dobry  

4,80 – 5,50  bardzo dobry  

5,51 – 6,00  celujący  

  

12. Po chorobie trwającej co  najmniej  5  dni  roboczych pierwszego  dnia pobytu  w szkole uczeń jest zwolniony                           

z wszystkich form sprawdzania wiadomości; jeśli nieobecność spowodowała znaczne zaległości w opanowaniu 

materiału nauczania, uczeń indywidualnie uzgadnia z nauczycielem termin nadrobienia zaległości.  

13. Szkoła  może  zorganizować  próbne  egzaminy  maturalne  z  wybranych  przedmiotów.   

Wyniki wpisywane są do dzienników lekcyjnych i mają charakter ocen cząstkowych.   



14. Powyższe zasady przekazywane są na pierwszej lekcji z danego przedmiotu co potwierdzane jest w dzienniku 

klasowym oraz zapisem w zeszycie ucznia.  


