
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

1. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen 1-6. 

3. Wszystkie prace pisemne sprawdzane są wg skali punktowej, a punkty przeliczane są na 

oceny zgodnie z poniższą skalą procentową: 

0% - 39% - niedostateczny 

40%-49% - dopuszczający 

50%-69% - dostateczny 

70%-89%- dobry 

90%-100% - bardzo dobry 

ponad 90% oraz wykonanie zadań o podwyższonym stopniu trudności  - celujący 

4. Nieprzygotowanie do zajęć, brak zadania domowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub 

zeszytu przedmiotowego uczeń zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W 

przypadku niewywiązania się z tego obowiązku nauczyciel może wystawić ocenę 

niedostateczną. Nieprzygotowanie do zajęć uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w ciągu 

półrocza w gimnazjum ( przy dwóch godzinach w tygodniu) oraz raz w ciągu półrocza w 

szkole podstawowej ( jedna godzina w tygodniu). Brak zadania uczeń może zgłosić 2 razy w 

ciągu półrocza. 

5. W przypadku co najmniej tygodniowej nieobecności uczeń zobowiązany jest do nadrobienia 

zaległości w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły oraz napisać zaległy sprawdzian w ciągu 2 

tygodni od powrotu do szkoły. 

6. Poprawa sprawdziany odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny w formie ustalonej 

przez nauczyciela, a poprawa oceny z odpowiedzi ustnej lub kartkówki odbywa się w ciągu 

tygodnia od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Uczeń może otrzymać minus w przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi brak jakiegokolwiek 

zainteresowania lekcją, lekceważenia polecenia wykonania zadania lub ćwiczenia. Minusy 

przekładają się na ocenę niedostateczną ( 5 minusów – ocena niedostateczna). 

8. Za wyjątkową aktywność na lekcji uczeń może otrzymać plusy. Plusy przekładają się na ocenę 

pozytywną ( 5 plusów – ocena bardzo dobra). 

9. Ustala się minimalną ilość ocen do klasyfikowania w jednym semestrze: przy 2 godzinach 

lekcyjnych w tygodniu – 3 ocen, przy jednej godzinie w tygodniu – 2 oceny. Uczeń może też 

nie być klasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

10. Na ocenę śródroczna i roczną składają się oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, 

kartkówek, zadań domowych, aktywności, prac projektowych i ćwiczeń. Nauczyciel bierze 

pod uwagę również zdolności oraz stopień zaangażowania się ucznia w przedmiot. 

 

 

 

 

 


