Załącznik 13

Szczegółowe Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)
na przedmiotach ogólnokształcących
wg wymagań dla danego przedmiotu
Język polski – str. 1 - 2
Język angielski – str. 3 - 11
Matematyka – str. 12 - 15
Podstawy przedsiębiorczości – str. 16 - 17
Edukacja dla bezpieczeństwa – str. 18 - 19
Wychowanie fizyczne - str. 20 -21
Pozostałe przedmioty ogólnokształcące – str. 22 – 25

Język polski - (technikum i szkoła branżowa) - opracowała Anna Ewa Soria
1. Podręczniki i lektury
Uczeń ma obowiązek nosić na lekcje języka polskiego podręczniki i książki wskazane przez nauczyciela –
na ławce może być 1 książka na dwóch uczniów – w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną,
2. Zeszyty
Obowiązuje prowadzenie zeszytu. Ocenę dopuszczającą za prowadzenie zeszytu otrzymuje uczeń, gdy ma
50 % pełnych zapisów lekcji wraz z przypisanych do nich pracami domowymi.
3. Domowe prace pisemne
Za prace napisane samodzielnie, ale niepoprawnie uczeń otrzymuje ocenę „-„ (minus)
Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje za brak pracy domowej
4. Klasowe prace pisemne:
„Kartkówka” nie musi być poprawiana – poprawie podlegają kartkówki wskazane przez nauczyciela
przynajmniej połowa ocen z kartkówek musi być pozytywna, na poprawę trzeba się zapisać. Wybrany
termin jest wiążący. Na lekcji poprawia się nie więcej niż 2 osoby, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej.
Wypracowanie klasowe odbywa się co najmniej 1 raz w semestrze; nie podlega poprawie, wystarczy
napisane pozytywnie kolejne wypracowanie klasowe; uczeń, żeby otrzymać ocenę pozytywną na koniec
semestru, powinien otrzymać z wypracowań co najmniej połowę ocen pozytywnych.
Sprawdzian wiadomości
- jest poprzedzony powtórzeniem,
- zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem,
- uczeń otrzymuje zestaw zagadnień obejmujący cały materiał z danego działu, co ma ułatwić mu
przygotowanie się do sprawdzianu,
- jeżeli uczeń otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma on obowiązek poprawić ten sprawdzian,
- jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu, ma on obowiązek go napisać po powrocie do szkoły,
- przewidziane są sprawdziany sondażowe z całego roku, w tym na początku roku z zakresu materiału
szkoły programowo niższej, przy czym otrzymanie oceny niedostatecznej nie ma decydującego wpływu na
ocenę końcową – waga 0,
- na lekcji poprawia się nie więcej niż 2 osoby, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej,
na poprawę trzeba się wcześniej zapisać. Wybrany termin jest wiążący.
Niesamodzielne pisanie prac klasowych dyskwalifikuje pracę – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,
średnia ocen ze sprawdzianów musi być równa co najmniej 2.
1

Lektury - znajomość lektur sprawdzana jest za pomocą kartkówek z treści przed omówieniem książki,
kartkówki z lektur oceniane są: ‘+’ (plus) – za przeczytanie lektury lub „1” – za nieprzeczytanie; na ocenę
dopuszczającą z działu: „Lektury” uczeń musi wykazać się znajomością treści przynajmniej połowy lektur.
Czytelnictwo oceniane jest kompleksowo oceną na koniec semestru, oceny niedostateczne niepoprawione
wpisywane są do dziennika przed każdym zebraniem z rodzicami.
5. Recytacja
Uczeń recytuje obowiązkowo 1 wiersz w semestrze lub fragment prozy. Jeżeli nie otrzymał oceny
pozytywnej – ma obowiązek poprawy.
6. Nieprzygotowania
Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny 2 nieprzygotowania w ciągu semestru.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku co najmniej tygodniowej
usprawiedliwionej nieobecności w pierwszych trzech dniach od powrotu do szkoły.
Nieprzygotowania zgłasza dyżurny.
Nieprzygotowania niewykorzystane nie przechodzą na następny semestr.
7. Prezentacje ustne typu maturalnego
Uczeń przygotowuje obowiązkowo co najmniej 1 prezentację ustną w semestrze.
8. Rozumienie czytanego tekstu
Uczeń opracowuje obowiązkowo co najmniej 10 testów typu maturalnego w roku (w klasie maturalnej), w
pozostałych klasach – tyle, ile wskaże nauczyciel.
9. Aktywność
Aktywność ucznia oceniana jest za pomocą plusów: 4 plusy = ocena bardzo dobra,
Duża aktywność na lekcjach wpływa na ocenę semestralną,
10. Ocena końcowa
Ocena końcowa pozytywna to wypadkowa następujących komponentów:
oceny za lektury (50 % pozytywnych ocen)
oceny ze sprawdzianów i kartkówek wskazanych przez nauczyciela (50 % pozytywnych ocen z
kartkówek wskazanych przez nauczyciela)
oceny z wypracowań (50 % ocen pozytywnych z wypracowań)
oceny za prezentacje (50 % ocen pozytywnych)
oceny za recytację 50 % ocen pozytywnych
oceny za testy typu maturalnego (100 % oddanych prac) – dotyczy klasy maturalnej
oceny z zeszytu (50 % pełnych zapisów z lekcji = tematów lekcji, notatek, prac domowych),
Powyższe warunki na ocenę co najmniej dopuszczającą.
Każde powyższe kryterium na koniec semestru oceniane jest oddzielnie. Uczeń otrzymuje ocenę
dopuszczającą, jeśli średnia ocen z tych kryteriów ma średnią ocen „dwa”.
Na ocenę co najmniej dostateczną:
oceny za lektury (100 % pozytywnych ocen)
oceny ze sprawdzianów i kartkówek wskazanych przez nauczyciela (100 % pozytywnych ocen z kartkówek
wskazanych przez nauczyciela)
oceny z wypracowań (50 % ocen pozytywnych)
oceny za prezentacje (50 % ocen pozytywnych)
oceny za recytację (50 %)
oceny za testy typu maturalnego (100 % oddanych prac) – dotyczy klasy maturalnej
oceny z zeszytu (50 % pełnych zapisów z lekcji = tematów lekcji, notatek, prac domowych),
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Język angielski - (technikum i szkoła branżowa) - opracowała Adrianna Moryc
I. Informacje ogólne nt. Przedmiotowych Zasad Oceniania:
1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy zawarte w podstawie programowej z języka obcego
nowożytnego dla IV etapu edukacyjnego.
2. Zasady PZO są zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
II. Metody i obszary sprawdzania osiągnięć:
 Sprawdzian – forma pisemna, podsumowanie i sprawdzenie wiadomości i umiejętności z danego
działu, semestru, roku.
 Test – forma pisemna sprawdzająca umiejętność rozumienia tekstu czytanego bądź ze słuchu.
 Kartkówka – forma pisemna obejmująca temat, zagadnienia leksykalne i/lub gramatyczne.
 Wypowiedź ustna – oceniania na bieżąco podczas lekcji – udział w dyskusjach, udzielanie
odpowiedzi na pytania nauczyciela, sprawdzenie wiedzy leksykalno-gramatycznej uczniów z trzech
ostatnich lekcji.
 Wypowiedź pisemna – redagowanie formy użytkowej w domu lub podczas lekcji.
 Praca domowa - sprawdzana jest na bieżąco.
 Zeszyt ucznia – sprawdzane są na bieżąco.
 Praca ucznia na lekcji – oceniana jest na bieżąco, nauczyciel obserwuje pracę i postawę ucznia na
lekcji podczas całego procesu dydaktycznego .
 Dodatkowe zadania, na przykład: prace projektowe, prezentacje przygotowane w grupach lub
samodzielnie.
III. Zasady i kryteria sprawdzania osiągnięć:
1. Uczeń jest oceniany na bieżąco poprzez oceny cząstkowe. Liczba ocen cząstkowych w semestrze nie
może być mniejsza niż liczba godzin języka angielskiego w tygodniu + 1.
2. Na podstawie ocen cząstkowych na koniec semestru I uczeń otrzymuje ocenę śródroczną, natomiast na
koniec semestru II ocenę roczną. Ocena śródroczna i na koniec roku nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych, lecz ich wynikową, przy czym decydujące są oceny z prac klasowych, w dalszej kolejności z
kartkówek, odpowiedzi ustnych i prac domowych. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany wystawić przewidywaną dla ucznia ocenę
niedostateczną. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel
jest zobowiązany wystawić przewidywaną dla ucznia ocenę. W przypadku zaniedbywania przez ucznia
obowiązków szkolnych przewidywana ocena może być obniżona. Podwyższenie przewidywanej oceny
patrz §8 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
Ocena śródroczna lub roczna jest oceną za pracę ucznia w całym semestrze a nie w jego końcowej części.
W przypadku braku systematycznej pracy ucznia w ciągu semestru, o czym może świadczyć przeważająca
liczba ocen niedostatecznych nad pozytywnymi, nauczyciel ma prawo odmówić uczniowi możliwości
poprawy ocen niedostatecznych w czterech ostatnich tygodniach semestru.
Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji i nie zaistniała możliwość oceny może być nieklasyfikowany z
przedmiotu. Dla ucznia, o którym mowa przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
3. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, lecz przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie
plusów (+) i minusów (-).
4. W ocenie prac pisemnych przyjmuje się następujące progi procentowe zgodne z WZO:
0 – 29,9 %
niedostateczny
30 – 49,9 % dopuszczający
50 – 74,9 % dostateczny
75 – 89,9 % dobry
90 – 100 % bardzo dobry
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Kartkówki z materiału leksykalnego bądź gramatycznego mogą podlegać bardziej restrykcyjnym kryteriom
oceniania ustalonym przez nauczyciela.
Kartkówki ze słownictwa podlegają ocenie wg. następującej skali procentowej:
0 – 39,9 % niedostateczny
40 – 59,9 % dopuszczający
60 – 84,9 % dostateczny
85 – 94,9 % dobry
95 – 100 % bardzo dobry
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykaże wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę
programową. Wyłącznie bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe są podstawą do uzyskania oceny celującej
na semestr, przy czym liczba cząstkowych ocen celujących musi być przeważająca.
Cząstkowe oceny celujące można uzyskać:
- prawidłowo wykonując dodatkowe zadania wykraczające poza program danej klasy lub zadania o
wyższym stopniu trudności podczas sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych;
- uzyskując bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych;
- systematycznie wykonując dodatkowe karty pracy w ciągu całego semestru;
- zgłaszając się do wykonania prac-projektów, prezentacji itp.
- wykazując bardzo dobrą poprawność i celującą płynność podczas redagowania wypowiedzi ustnych.
5. Sprawdziany są obowiązkowe dla uczniów. Minimalna liczba sprawdzianów to 2 przy 2 godzinach
języka angielskiego w tygodniu.
W przypadku losowej / jednodniowej nieobecności uczeń pisze sprawdzian na kolejnej lekcji na której jest
obecny a w przypadku kilkudniowego zwolnienia lekarskiego, uczeń pisze sprawdzian w terminie dwóch
tygodni od pojawienia się w szkole. Jeśli uczeń jest w szkole, a zwalnia się z lekcji języka angielskiego
podczas, której ma odbyć się sprawdzian lub zapowiedziana kartkówka, powinien zgłosić się wcześniej tego
dnia w celu napisania pracy lub w wyjątkowych sytuacjach ustalić z nauczycielem termin zaliczenia. W
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie lub kartkówce (nawet całej
klasy) nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go w innym dogodnym dla niego terminie. Uczniowie w
takim przypadku tracą prawo do poprawy sprawdzianu.
Sprawdzian zapowiedziany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany do dziennika
lekcyjnego. W tygodniu uczeń może pisać 3 sprawdziany, jeden dzienne. Przeniesienie sprawdzianu z
języka angielskiego na prośbę uczniów powoduje, że pisanie go jako kolejnego w danym dniu lub czwartego
w tygodniu jest możliwe.
Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od
chwili otrzymania tej oceny. W przypadku innych ocen możliwość poprawy trzeba uzgodnić z
nauczycielem, który w określonych okolicznościach może wyrazić na to zgodę. Z reguły nie poprawiamy
ocen z kartkówek, w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może jednak wyrazić zgodę na poprawę takiej
oceny.
6. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić kartkówki i sprawdziany w ciągu dwóch tygodni.
7. Prace pisemne okazywane są uczniowi i przechowywane przez nauczyciela języka angielskiego. Są
udostępniane do wglądu uczniom, ich rodzicom i prawnym opiekunom.
8. Test sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu czytanego bądź ze słuchu oraz kartkówka obejmująca
materiał z ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiedziane przez nauczyciela.
9. Ocena aktywności ucznia na lekcji może być pozytywna lub negatywna. Za widoczną aktywność na
lekcji, z przewagą poprawnych wypowiedzi uczeń otrzymuje plus (+); za 5 plusów wpisywana jest ocena
bardzo dobra. Uczeń może otrzymać od razu ocenę bardzo dobrą w przypadku wyróżniającej aktywności.
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W przypadku, gdy uczeń nie wykonuje on ćwiczeń ustnych czy pisemnych, nie sporządza notatki
w zeszycie, nie uważa, czy dekoncentruje uwagę innych uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
10. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy oraz własny podręcznik. Nie jest możliwe
posiadanie podręcznika wraz z kolegą, gdyż rodzi to utrudnienia i sytuacje problematyczne związane z
odrabianiem i oceną prac domowych itp.
11. Uczeń ma obowiązek odrabiać prace domowe w zeszycie, książce lub na kartkach, w zależności od
zaleceń nauczyciela. Pracą domową może być również przygotowanie dialogu, prezentacji lub innej
wypowiedzi ustnej.
12. Podręcznik jest pomocą dydaktyczną, więc nie jest koniecznością realizowanie przez nauczyciela
dokładnie wszystkich zadań z niego. Nauczyciel zapewnia szereg innych materiałów dodatkowych przez
siebie przygotowanych.
13. Uczeń zobowiązany jest do skserowania dodatkowych materiałów przygotowanych przez nauczyciela w
wyznaczonym terminie.
14. Prace niesamodzielne, plagiaty (w tym prace spisane z internetu lub stosowanie translatora), fakt
odpisywania podczas pisania sprawdzianu, pracy klasowej czy kartkówki skutkuje otrzymaniem oceny
niedostatecznej bez możliwości poprawy.
15. Uczeń ma prawo przed rozpoczęciem lekcji określoną ilość razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć:
1 nieprzygotowanie w semestrze w przypadku 1 godziny tygodniowo
2 nieprzygotowania w semestrze w przypadku 2 i 3 godziny tygodniowo
3 nieprzygotowania w semestrze w przypadku 4 godzin tygodniowo
Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: brak pracy domowej (pisemnej lub ustnej), brak podręcznika,
zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego w przypadku pracy domowej lub skserowanych materiałów, które
będą wykorzystywane podczas lekcji. W przypadku niezgłoszenia przed lekcją nieprzygotowania do zajęć,
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeśli natomiast uczeń wykorzysta w semestrze nieprzygotowania,
każdy kolejny brak przygotowania do zajęć skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. W przypadku
zgłoszenia przez ucznia niespodziewanego zdarzenia losowego, nauczyciel może przyznać dodatkowe
nieprzygotowanie.
16. Uczeń jest zobowiązany do posiadania w zeszycie przedmiotowym wszystkich notatek z lekcji oraz
wszystkich prac domowych. Jeżeli uczeń jest nieobecny jeden dzień w szkole, lub jest obecny a zwalnia się
z lekcji języka angielskiego to ma obowiązek przepisać notatki, uzupełnić materiał w książce i ćwiczeniach,
odrobić pracę domową oraz opanować wiadomości z lekcji, na której nie był na kolejną lekcję. Jeżeli uczeń
jest nieobecny z powodu choroby tydzień, uzupełnia notatki, ćwiczenia, oraz wiadomości ze wszystkich
lekcji języka angielskiego, na których był nieobecny w trakcie trzech dni od powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń
jest nieobecny dłużej, wówczas uzgadnia z nauczycielem zakres materiału, sposób opanowania
najważniejszych wiadomości oraz termin ich uzupełnienia.
17. Na lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Łamanie tej zasady
będzie wiązało się z konsekwencjami statutowymi.
18. Uczniowie zobowiązani są przychodzić na zajęcia o czasie.
19. Uczniowie zobowiązani są pozostawiać ubrania wierzchnie w szatni.
20. Nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego.
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IV. Wymagania edukacyjne odnoszące się do przeciętnych osiągnięć ucznia, który kontynuuje naukę
języka angielskiego na podbudowie gimnazjum:
Rozumienie ze słuchu
Uczeń potrafi:







zrozumieć proste, typowe wypowiedzi artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej
odmianie języka;
określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu;
wskazać w tekście określone informacje;
określić intencje nadawcy tekstu;
określić kontekst wypowiedzi (np.: czas, miejsce, sytuację, uczestników);
rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

Rozumienie wypowiedzi pisemnych
Uczeń potrafi:








zrozumieć proste wypowiedzi pisemne;
określić główną myśl tekstu i poszczególnych części tekstu;
odszukać w tekście określone informacje;
określić intencje autora tekstu;
określić kontekst wypowiedzi;
rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi;

Tworzenie wypowiedzi ustnych i reagowanie ustne
Uczeń potrafi:
 uzyskiwać i udzielać informacji na tematy dotyczące życia codziennego;
 inicjować, prowadzić i kończyć prostą rozmowę
 opisać ludzi, przedmioty, miejsca i czynności;
 skomentować wydarzenia dotyczące życia codziennego;
 przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 opisać swoje upodobania i uczucia;
 przedstawić opinie i życzenia;
 przedstawić intencje i plany na przyszłość;
 złożyć propozycję, przyjąć ją i odrzucić;
 poprosić o pozwolenie, przyjąć je i odrzucić;
 wyrazić prośbę i podziękowanie oraz przyjąć je i odrzucić;
 wyrazić podstawowe emocje;
 wyrazić skargę, przeprosić, przyjąć przeprosiny;
 poprosić o radę i jej udzielić;
 poprosić o powtórzenie bądź wyjaśnienie tego, co powiedział rozmówca.
Tworzenie wypowiedzi pisemnych i reagowanie w formie tekstów pisanych
Uczeń potrafi:
 przekazać podstawowe informacje w krótkim i prostym tekście;
 opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
 opisać wydarzenia życia codziennego i skomentować je;
 przedstawić fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 opisać swoje upodobania i uczucia;
 przedstawić opinie i życzenia;
 opisać intencje i plany na przyszłość;
 prosić o pozwolenie, udzielić i odmówić pozwolenia;
6












wyrazić swoje emocje;
wyrazić prośby i podziękowania;
przeprosić i przyjąć przeprosiny;
prosić o radę i jej udzielić;
złożyć propozycje i sugestie, przyjąć je i odrzucić;
wyjaśnić sposób obsługi prostych urządzeń;
stosować prosty formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.
prowadzić proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
wyrazić prośbę i podziękowanie oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
wyrazić skargę, przeprosić, przyjąć przeprosiny.

Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie
Uczeń potrafi:
 przekazać informacje w języku angielskim zawarte w materiałach wizualnych, audiowizualnych
oraz tekstach anglojęzycznych;
 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku angielskim;
 przekazać w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim;
Znajomość środków językowych
Uczeń potrafi:
 posługiwać się podstawowym/ w miarę rozwiniętym zakresem struktur gramatycznych
do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości;
 posługiwać się podstawowym/w miarę rozwiniętym zakresem struktur leksykalnych w typowych
sytuacjach życia codziennego, zgodnie z katalogiem tematów określonych w podstawie
programowej.
Ponadto uczeń posiada umiejętność samodzielnego uczenia się.
Uczeń potrafi:
 korzystać z różnorodnych źródeł informacji w języku obcym (np. encyklopedii, mediów, instrukcji
obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 dokonać samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem;
 stosować strategie komunikacyjne oraz strategie kompensacyjne;
 dostrzec i być świadomym różnic i podobieństw między językami;
 współdziałać w grupie, np. w językowych pracach projektowych;
 organizować sobie pracę, zachowując systematyczność i samodyscyplinę.
V. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny według sprawności i umiejętności:
1. Na ocenę celującą
Słuchanie:
 potrafi zrozumieć sens różnorodnych tekstów i rozmów
 potrafi zrozumieć kluczowe i szczegółowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 potrafi wydobyć wszystkie informacje i przekształcić je w formę pisemną
 potrafi bez wahania rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
 potrafi z łatwością przekazywać wiadomości
 potrafi mówić używając zdań złożonych, bez wahań
 posługuje się poprawnym językiem
 dysponuje szerokim zakresem słownictwa
 potrafi omówić tematy codzienne oraz te o charakterze bardziej złożonym
 umie w sposób naturalny zabierać głos oraz prowadzić rozmowę
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Pisanie:
 potrafi napisać zdanie zawierające bardzo złożone struktury i słownictwo
 potrafi w sposób spójny i przejrzysty zorganizować tekst
 zawiera wszystkie istotne punkty w zadaniu pisemnym
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
Gramatyka i słownictwo:
 potrafi płynnie operować strukturami prostymi i złożonymi
 potrafi budować spójne i złożone zdania
 operuje szeroko rozwiniętym zakresem słownictwa
 używa poprawnie słownictwa i struktur gramatycznych o charakterze bardzo
zaawansowanym
Czytanie:
 czyta płynnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne
 rozumie ogólny sens czytanych tekstów (dialogów, listów, pocztówek, ogłoszeń itp. dotyczących
życia codziennego jak również prostych tekstów narracyjnych)
 z łatwością potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje
 korzysta z dodatkowych źródeł: czyta prasę angielską, książeczki (readersy) dostosowane do jego
umiejętności, korzysta z różnych słowników i środków audiowizualnych
2. Na ocenę bardzo dobrą
Słuchanie:
 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną
 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
 potrafi z powodzeniem przekazywać wiadomości
 potrafi mówić spójnie bez wahań
 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
 dysponuje dużym zakresem słownictwa
 potrafi omówić tematy codzienne oraz te o charakterze bardziej złożonym
 umie w sposób naturalny zabierać głos
Pisanie:
 potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo
 potrafi w sposób spójny zorganizować tekst
 zawiera wszystkie istotne punkty w zadaniu pisemnym
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
Gramatyka słownictwo:
 potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi
 potrafi budować spójne zdania
 operuje dobrze rozwiniętym słownictwem
 używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym
Czytanie:
 czyta poprawnie wszystkie poznane wyrazy oraz płynnie i z odpowiednią intonacją czyta omawiane
teksty
 zawsze rozumie sens czytanych tekstów ( dialogów, listów, pocztówek, ogłoszeń itp. dotyczących
życia codziennego jak również prostych tekstów narracyjnych)
 potrafi zawsze odszukać wymagane informacje w konkretnych tekstach
 potrafi korzystać ze słowników oraz innych źródeł informacji
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3. Na ocenę dobrą
Słuchanie:
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
 potrafi z powodzeniem przekazywać wiadomości
 potrafi mówić spójnie bez wahań
 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
 dysponuje dużym zakresem słownictwa
 potrafi omówić tematy codzienne oraz te o charakterze bardziej złożonym
 umie w sposób naturalny zabierać głos
Pisanie:
 potrafi napisać zdanie zawierające złożone struktury i słownictwo
 potrafi w sposób spójny zorganizować tekst
 zawiera wszystkie istotne punkty w zadaniu pisemnym
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
Gramatyka i słownictwo:
 potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi
 potrafi budować spójne zdania
 operuje dobrze rozwiniętym słownictwem
 używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym
Czytanie:
 czyta poprawnie wszystkie poznane wyrazy oraz płynnie i z odpowiednią intonacją czyta omawiane
teksty
 zawsze rozumie sens czytanych tekstów ( dialogów, listów, pocztówek, ogłoszeń itp. dotyczących
życia codziennego jak również prostych tekstów narracyjnych)
 potrafi zawsze odszukać wymagane informacje w konkretnych tekstach
 potrafi korzystać ze słowników oraz innych źródeł informacji
4. Na ocenę dostateczną
Słuchanie:
 potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela
Mówienie:
 czasami potrafi z powodzeniem przekazywać wiadomości
 potrafi mówić spójnie ale z wyraźnym zawahaniem
 posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów
 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa
 potrafi omówić tematy codzienne ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym
 potrafi czasami w sposób naturalny zabierać głos
Pisanie:
 potrafi napisać zdanie stosując proste struktury i słownictwo
 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny
 zawiera większość istotnych punktów w zadaniu pisemnym
 używa często nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
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Gramatyka i słownictwo:
 potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi
 potrafi budować niekiedy spójne zdania
 na ogół używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania
 czasami tylko używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym
Czytanie:
 większość wyrazów czyta poprawnie
 umie przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały
 rozumie ogólny sens prostego tekstu
 z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne informacje
5. Na ocenę dopuszczającą:
Słuchanie:
 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 potrafi niekiedy zrozumieć polecenia nauczyciela ale często potrzebuje pomocy i
 podpowiedzi
Mówienie:
 czasami potrafi przekazywać wiadomości ale z trudnościami
 potrafi czasami mówić spójnie ale z częstym zawahaniem
 posługuje się czasem poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów
 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa
 potrafi omówić tematy codzienne , ale rzadko podejmuje tematy o charakterze bardziej
 złożonym
 rzadko zabiera głos w rozmowie
Pisanie:
 potrafi napisać zdanie stosując proste struktury i słownictwo
 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji
 zawiera tylko niektóre istotne punkty w zadaniu pisemnym
 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
Gramatyka i słownictwo:
 potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych
 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne
 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa
Czytanie:
 często zapomina o różnicy pomiędzy pisownią a wymową, niewiele wyrazów czyta tak, jak są
napisane
 rozumie proste zdania
 nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji
6. Na ocenę niedostateczną:
Słuchanie:
 nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów
 polecenia nauczyciela są dla niego niezrozumiałe
 nie może rozróżnić podstawowych dźwięków i uczuć mówiącego
Mówienie:
 rzadko potrafi przekazać wiadomość
 popełnia liczne błędy językowe
 nie potrafi wypowiedzieć się na podstawowe tematy
 nie zabiera głosu w dyskusji
10

Pisanie:
 popełnia liczne błędy językowe
 jego prace są niespójne z licznymi błędami interpunkcyjnymi
 pisze bardzo krótkie prace
Gramatyka i słownictwo:
 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie potrafi operować nawet prostymi strukturami
gramatycznymi
 jego słownictwo jest rażąco ubogie
 nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy.
Czytanie:
 zapomina o różnicy pomiędzy pisownią a wymową, niewiele wyrazów czyta tak, jak są napisane
 nie rozumie prostych zdań i wypowiedzi
VI. Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów z języka angielskiego:
a. Kryteria wymagań wobec uczniów z dysfunkcjami posiadającymi aktualne opinie lub orzeczenia
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia. Kryteria wymagań uwzględniają wynikające z nich trudności i zalecenia zawarte w opinii.
W przypadku uczniów ze stwierdzoną dysleksją (w zależności od zaleceń względem poszczególnych
uczniów) nauczyciel stosuje np. oddzielenie wartości merytorycznej i ortograficznej prac, uwzględnia
fonetyczny zapis wyrazów, liberalnie ocenia stronę graficzno-estetyczną, uwzględniam wolne tempo pracy
uczniów, według potrzeby wydłuża czas pracy podczas prac pisemnych. W przypadku niektórych uczniów
unika sytuacji głośnego czytania przez nich na forum klasy oraz daje więcej czasu na samodzielne
opracowanie nowych treści szkolnych.
Wymagania wobec uczniów u których stwierdzono upośledzenie w stopniu lekkim są dostosowane
indywidualnie wg programu terapeutycznego, jednak m.in. nauczyciel ogranicza dla nich materiał
programowy, obniżam kryteria oceny, w ocenianiu docenia poniesiony wkład pracy, uczniowie dostają
wielokrotne szanse na zaliczenie partii materiału.
b. Praca z uczniem zdolnym.
Uczniowie zdolniejsi mają możliwość wykonywania dodatkowych prac domowych w formie ćwiczeń
gramatycznych i leksykalnych, pracy z tekstem bądź redagowania wypowiedzi pisemnej. Chętni uczniowie
mogą wykonywać projekty lub prezentacje z zakresu elementów kulturowych angielskiego obszaru
językowego wykorzystując technologie informacyjne.
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Matematyka - (technikum i szkoła branżowa) - opracowała Beata Falińska
I Cele i zadania
Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających
z programu nauczania, co w konsekwencji prowadzi do formułowania oceny.
Podstawowym celem systemu sprawdzania i oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego
osiągnięć edukacyjnych i postępach, pomoc w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań ucznia, motywowanie
do dalszej pracy i rozwoju intelektualnego a także dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
II Zasady sprawdzania i oceniania
1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane przez
nauczyciela na początku roku szkolnego.
2. Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia – wiedzę, umiejętności oraz postawy, np. aktywność,
kreatywność.
3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe.
4.Na lekcji obowiązuje posiadanie podręcznika oraz zbioru zadań z matematyki przez każdego ucznia.
Brak podręcznika lub zbioru zadań na lekcji może zostać zapisane w uwagach ucznia.
5. Sprawdziany pisemne, prace klasowe (mogą być w formie testu) pisane po każdym dziale,
są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni poddać się takiemu
sprawdzianowi po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się do nauczyciela,
wówczas zaległy sprawdzian pisze w terminie ustalonym przez nauczyciela.
7. Podczas sprawdzianu uczeń rozwiązuje zadania samodzielnie. W przypadku stwierdzenia, że kontaktuje
się z innym uczniem lub korzysta z niedozwolonych materiałów nauczyciel ma prawo przerwać uczniowi
pisanie sprawdzianu – jest to równoznaczne z uzyskaniem za pracę oceny niedostatecznej.
8. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od chwili
jej otrzymania – formę poprawy ustala nauczyciel, zaś uczeń sam zgłasza swoją gotowość do podejścia
do poprawy sprawdzianu. Odpowiedź ustna nie podlega poprawie.
9. Kartkówki obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. Kartkówka nie musi
być poprawiona. Uczeń może poprawić kartkówkę w ciągu tygodnia. Uczeń który nie pisał kartkówki
powinien ją zaliczyć w ciągu tygodnia po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
10. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić na początku lekcji, że jest nieprzygotowany do zajęć, ale nie
dotyczy to lekcji powtórzeniowych (symbol „np” oznacza nie przygotowanie ucznia do lekcji. .
11. Uczeń może otrzymywać również plusy i minusy za aktywność. Uczeń zbiera zestaw 3 znaków:„+”
i „-”, z których nauczyciel wystawia ocenę według następujących wytycznych:
a) + + + 5 (bardzo dobry),
b) + + - 3 (dostateczny),
c) + - - 2 (dopuszczający),
d) - - - 1(niedostateczny).
12. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, gdyż największą
wagę mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów.
14. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest
do zaliczenia materiału programowego w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zaliczenie materiału
odbywa się w formie pisemnej.
15. W przypadku co najmniej dwutygodniowej usprawiedliwionej nieobecności z przyczyn losowych uczeń
może być zwolniony z kartkówki lub odpowiedzi, ale nie zwalnia go to z obowiązku uzupełnienia
wiadomości, które nauczyciel ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej.
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16. Liczba ocen cząstkowych w semestrze powinna być nie mniejsza od liczby godzin danego przedmiotu
w tygodniu + 1.
17. Uczeń może korzystać z kalkulatora. Niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas
lekcji.
18. Za pracę domową oddaną po wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje maksymalnie ocenę
2 (dopuszczający).
19. Poprawa sprawdzianu lub uzupełnienie zaległości może odbywać się na lekcji z danego przedmiotu
lub w czasie przeznaczonym na zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela w terminie uzgodnionym
z nauczycielem przedmiotu.
III Ogólne kryteria oceniania na poszczególne oceny
1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) zna pojęcia matematyczne i posługuje się nimi - intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi
podać przykłady dla tych pojęć
b) zna i stosuje twierdzenia - intuicyjnie rozumie twierdzenia, zna ich nazwy, - potrafi podać słownie
treść twierdzenia, potrafi podać przykład ilustrujący prawdziwość danego twierdzenia, - stosuje
twierdzenia w prostych zadaniach
c) zna metody rozwiązywania zadań - zna algorytmy służące do rozwiązywania zadań standardowych
d) umie rozwiązywać zadania - potrafi powtórzyć podane rozwiązanie zadania, - potrafi stawiać sobie
pytania pomagające zrozumieć treść zadania, - potrafi samodzielnie rozwiązywać łatwiejsze zadania.
2. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) zna i stosuje pojęcia matematyczne - zna i potrafi sformułować definicje pojęć, - potrafi podać
kontrprzykłady dla pojęć
b) zna i stosuje twierdzenia - zna i potrafi sformułować treść twierdzeń, - potrafi sformułować treść
twierdzenia odwrotnego do danego i zastosować je w prostych przypadkach, - potrafi powtórzyć
podany sposób stosowania twierdzenia i zastosować samodzielnie w analogicznych przypadkach.
c) umie dowodzić twierdzenia - potrafi powtórzyć podane ogólne rozumowanie, - umie wysnuć proste
wnioski z danego twierdzenia w konkretnej sytuacji, - zna niektóre łatwiejsze dowody twierdzeń.
d) zna metody rozwiązywania zadań - zna algorytmy pomagające w układaniu planu rozwiązania
zadania
e) umie rozwiązywać zadania - umie stosować algorytmy pomagające ułożyć plan rozwiązania zadania,
- potrafi naśladować podane rozwiązanie w analogicznej sytuacji, - samodzielnie rozwiązuje typowe
zadania o średnim stopniu trudności, - potrafi skomentować rozwiązanie zadania, - umie dokonać
analizy danych w zadaniu o wyższym stopniu trudności.
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) zna i stosuje pojęcia matematyczne: - potrafi korzystać z definicji, - potrafi stosować różne pojęcia
matematyczne, - umie podawać przykłady i kontrprzykłady, - potrafi podać zapis symboliczny
definicji jeżeli istnieje
b) zna i stosuje twierdzenia - potrafi stosować twierdzenia z zakresu objętego programem, - potrafi
rozpoznać sytuację, w której twierdzenia nie można zastosować
c) umie dowodzić twierdzenia - potrafi samodzielnie zapisać podane ogólne rozumowanie, - umie
dowodzić twierdzenia objęte podstawą programową, - umie orzekać o fałszywości twierdzenia, które
nie zachodzi.
d) zna metody rozwiązywania zadań - zna metody pomagające w efektywnym wykonaniu planu
rozwiązania zadania, - zna metody rozwiązywania typowych zadań, w tym zadań złożonych
łączących wiadomości z kilku działów programu.
e) umie rozwiązywać zadania - umie samodzielnie rozwiązywać zadania, opisując przyjęty plan
rozwiązania zadania, - umie samodzielnie rozwiązywać zadania, których tekst nie sugeruje od razu
metody rozwiązania , - rozwiązuje niezbyt trudne zadania złożone, łączące wiadomości z kilku
działów programu, - sprawdza, czy otrzymany wynik ma sens, czy rozumowanie jest prawdziwe.
4. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
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a) zna i stosuje pojęcia matematyczne - umie klasyfikować pojęcia podstawowe ( uogólnienia
i szczególne przypadki), - sprawnie posługuje się wszystkimi pojęciami z zakresu realizowanego
programu, - potrafi wykorzystać analogię i uogólnienie do definiowania pojęć
b) zna i stosuje twierdzenia - umie klasyfikować twierdzenia, - potrafi wykorzystać analogię
i uogólnianie do formułowania hipotez, - zna i potrafi stosować twierdzenia spoza podstawy
programowej
c) umie dowodzić twierdzenia - umie ocenić poprawność podanego ogólnego rozumowania, - potrafi
samodzielnie przeprowadzić i zapisać dowód twierdzenia, - zna dowody twierdzeń objętych
realizowanym programem
d) zna metody rozwiązywania zadań - zna metody pomagające w przeprowadzeniu analizy rozwiązania
zadania, - umie skutecznie poszukiwać metody rozwiązania nowych zadań o średnim stopniu
trudności, - zna metody rozwiązywania zadań z zakresu programu
e) umie rozwiązywać zadania - umie analizować i doskonalić swoje rozwiązanie, - umie rozwiązywać
trudniejsze zadania złożone, w tym tekstowe, wymagające stosowania matematyki w innych
dziedzinach, - poszukuje innych sposobów rozwiązania tego samego zadania, - analizuje istnienie
i liczbę rozwiązań zadania.
5. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) zna i stosuje pojęcia matematyczne - posiada umiejętność analizy struktury logicznej podanej
definicji, - potrafi operować pojęciami matematycznymi spoza obowiązkowego programu
b) zna i stosuje twierdzenia - umie stawiać hipotezy i dokonywać uogólnienia, - potrafi operować
twierdzeniami spoza obowiązkowego programu.
c) umie dowodzić twierdzenia - umie wyróżnić podstawowe typy dowodów, - potrafi samodzielnie
dowodzić twierdzenia spoza obowiązkowego programu
d) zna metody rozwiązywania zadań - potrafi klasyfikować metody rozwiązywania zadań, - zna metody
rozwiązywania zadań z zakresu obowiązującego programu, a także częściowo spoza tego programu,
- umie odkrywać nowe sposoby rozwiązywania zadań
e) umie rozwiązywać zadania - potrafi oryginalnie rozwiązać zadanie, - znajduje różne sposoby
rozwiązania tego samego zadania, - potrafi rozwiązywać zadania spoza obowiązującego programu.
6. Brak spełnienia któregokolwiek z wymagań z punktów 1 – 5 powoduje, że uczeń jest oceniony na stopień
niedostateczny. Oznacza to, że uczeń nie włącza się w realizację zadań na lekcji, odmawia rozwiązania
zadań przy tablicy z przerobionego jak i z bieżącego tematu, odmawia odpowiedzi, przeszkadza innym
w pracy, blokuje aktywność innych, nie zna podstawowych pojęć, nie opanował w stopniu minimalnym
zagadnień omawianych na lekcji i mimo pomocy nauczyciela nie umie odwzorować zaprezentowanych
przez innych praktycznych zastosowań wiedzy, nie odrabia pracy domowej.
IV Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z matematyki do możliwości uczniów
ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi
1. Uczniowie posiadający pisemną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady
wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania
małych sukcesów. Obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej.
V Obszary aktywności uczniów podlegające ocenianiu
1. Wiedza i umiejętność przedmiotowa.
2. Aktywność i praca na lekcjach.
3. Praca w grupach.
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4. Wkład pracy i zaangażowanie w podejmowane działania.
5. Samodzielne referaty, prezentacje, inne produkty, np. pomoce dydaktyczne)
VI Metody sprawdzania osiągnięć,
1. Formy ustne:
a) odpowiedzi ustne obejmują materiał trzech ostatnich lekcji; ta forma sprawdzania wiedzy
i umiejętności nie jest zapowiadana przez nauczyciela,
b) aktywność na lekcjach, zaangażowanie ucznia w rozwiązywanie zadań
c) prezentacja przedstawiona i omówiona podczas lekcji
d) odpowiedź ustna obejmuje: twierdzenia, definicje, rozwiązywanie przy tablicy zadań obejmujących
przerobiony zakres materiału, rozwiązywanie zadań przy tablicy z pracy domowej
2. Formy pisemne:
a) testy odpowiedzi zaznacza się w specjalnie przygotowanym do tego celu formularzu; w tej formie
może być przeprowadzony zarówno sprawdzian, praca klasowa jak i kartkówka
b) sprawdziany po każdym dziale (zazwyczaj 45 minut), zapowiedziane przez nauczyciela
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
c) kartkówki sprawdzają opanowanie materiału z 3 ostatnich lekcji. Czas ich trwania zależy od rodzaju
sprawdzanego materiału (zazwyczaj 15 – 20 minut)
d) prace domowe, które mogą być sprawdzane w formie kartkówki.
3. Nadobowiązkowe:
a) zadania dodatkowe np. praca domowa, zazwyczaj w formie pisemnej obejmująca większy zakres
materiału związanego z przedmiotem; często wykracza poza materiał programowy.
VII Narzędzia oceniania
Kryteria oceniania prac pisemnych (testów, sprawdzianów, kartkówek) – prace oceniane są w zależności
od procentu zdobytych punktów w stosunku do możliwych do uzyskania punktów:
niedostateczny 0% – 29,90%
dopuszczający 30% – 49,90%
dostateczny 50 %– 74,9%
dobry 75 %– 89,90%
bardzo dobry 90% - 100%
Ocenę celującą 100 % plus zadanie dodatkowe
Kryteria ocen wypowiedzi ustnej: - poprawność merytoryczna, - uzasadnianie odpowiedzi, - stosowanie
prawidłowej terminologii związanej z przedmiotem, - sposób prezentacji – umiejętność formułowania myśli.
Kryteria oceny pracy w grupie: - organizacja pracy w grupie, - komunikacja w grupie, - aktywność, układ
pracy własnej, - współdziałanie, - prezentowanie rezultatów pracy.
Kryteria oceny zeszytu przedmiotowego: - kompletność i systematyczność prowadzenia notatek, poprawność i estetyka wykonywania rysunków, schematów, szkiców.
Kryteria oceny pracy domowej: - prawidłowe wykonanie, - zawartość merytoryczna, - wykorzystanie źródła
informacji, - estetyka wykonania, - wkład pracy, - oceny uzyskane z zadań domowych mogą ulec
weryfikacji poprzez sprawdzenie umiejętności w wypowiedzi ustnej lub pisemnej podczas lekcji.
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Podstawy przedsiębiorczości (technikum i szkoła branżowa) - opracowała Beata Falińska
Cele oceniania:
a) rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań podstawy programowej,
b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu,
e) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach lub specjalnych
uzdolnieniach dziecka,
f) dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności metod nauczania,
prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.
Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
a) sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe,
b) sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem,
c) uczeń nieobecny na sprawdzianie i uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną, musi go napisać,
w uzgodnionym z nauczycielem terminie w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od podania ocen,
d) kartkówki nie muszą być zapowiedziane,
e) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr zobowiązany jest tę ocenę poprawić
w uzgodnionym z nauczycielem terminie,
f) aktywność ucznia na lekcji jest oceniana
g) dopuszcza się stosowanie znaków: „+” , „ – ” w bieżącym ocenianiu. Jeśli stosowane znaki
przyporządkowuje się do skali ocen w postaci cyfrowej wtedy:
(+) – oznacza wiadomości nieco wyższe niż przewidziane w kryterium na daną ocenę,
(-) – oznacza niewielkie uchybienia i braki w wiadomościach przewidzianych w kryterium na daną
ocenę.
Uczeń zbiera zestaw 3 znaków:„+” i „-”, z których nauczyciel wystawia ocenę według następujących
wytycznych:
+ + + 5 (bardzo dobry),
+ + - 3 (dostateczny),
+ - - 2 (dopuszczający),
- - - 1(niedostateczny).
h) przy ocenianiu zawsze należy uwzględniać możliwości intelektualne ucznia
i) za pracę domową oddaną po wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje maksymalnie ocenę
2 (dopuszczający).
j) uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny jedno nieprzygotowanie w ciągu półrocza,
Elementy podlegające ocenie:
a) wiadomości – uczeń wie, rozumie,
b) umiejętności – uczeń potrafi,
c) postawy – zaangażowanie w procesie nauczania – zainteresowania, uczenie się, aktywność,
systematyczność.
Narzędzia stosowane w ocenianiu:
a) pisemne sprawdziany, testy – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu lub kilku działów,
zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni,
b) kartkówki – nie muszą być poprzedzone wcześniejszą zapowiedzią,
c) odpowiedzi ustne dotyczące materiału z trzech lekcji,
d) aktywność ucznia – zaangażowanie ucznia, wiedza merytoryczna, sprawność operowania językiem
stosownym do zawodu,
e) prace domowe – wiedza merytoryczna,
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f) formy pracy twórczej na lekcji – prace grupowe np. krzyżówki ekonomiczne,
g) formy pracy twórczej w domu – prace dodatkowe, referaty, prezentacje przygotowywane w domu
i przedstawiane na lekcji,
h) udział w konkursach .
Sposoby informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):
a) na pierwszej lekcji w roku szkolnym nauczyciel zapoznaje uczniów z przedmiotowymi zasadami
nauczania,
b) oceny są jawne ,
c) sprawdziany przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego,
d) informacja o grożącej rocznej ocenie niedostatecznej jest przekazywana rodzicom zgodnie z procedurą
zapisaną w Statucie Technikum.
Wymagania na poszczególne oceny:
a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wszystkie wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej, - proponuje rozwiązana nietypowe, - osiąga sukcesy w konkursach
ekonomicznych szczebla wyższego niż szkolny.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej, - stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań
w nowych sytuacjach, - wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł
wiedzy, - rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej, - poprawnie stosuje wiadomości, umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
typowych zadań i problemów, - samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, - korzysta
z różnych źródeł informacji.
d) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: - opanował w podstawowym zakresie wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej, - korzysta z pomocą nauczyciela z różnych źródeł
informacji, - z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności przy rozwiązywaniu
typowych zadań i problemów, - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
e) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej, - z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej, które są niezbędne do dalszego kształcenia, - nie potrafi z pomocą nauczyciela
rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności
Przy ocenianiu prac klasowych, testów i kartkówek stosuje się następujący przelicznik procentowy:
a) ocena niedostateczna – 0% do 29%
b) ocena dopuszczająca – 30% do 49%
c) ocena dostateczna – 50% do 74%
d) ocena dobra – 75% do 89%
e) ocena bardzo dobra – 90% do 100%
f) ocena celująca – udział w konkursie, olimpiadzie,
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Edukacja dla bezpieczeństwa (technikum i szkoła branżowa)
– opracował Tomasz Sieczka
Ocena
Umiejętność i aktywność
celujący
Uczeń:
- inicjuje dyskusje na określony temat,
- przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań,
przedsięwzięć,
- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli
się nimi z grupą,
-odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych
działań,
- wraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych
zagadnień,
- argumentuje własne poglądy , posługując się wiedzą
pozaprogramową,
-odnosi sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej/pozalekcyjnej w
konkursach, których tematyka pokrywa się z treściami
kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji dla
bezpieczeństwa.
bardzo dobry Uczeń:
- sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych źródeł informacji,
- samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez
nauczyciela,
- jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w zajęciach
pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa (zawody,
konkursy) lub zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej do
przedmiotu,
-bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, koryguje błędy
kolegów, odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze.
dobry
Uczeń:
- samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji,
-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych.

dostateczny

Uczeń:
- pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła
informacji,
-samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć,
- przejawia przeciętną aktywność,
- potrafi podjąć działania podnoszące własne bezpieczeństwo.
dopuszczający Uczeń:
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania,
- opanował najbardziej elementarne umiejętności z zakresu
przedmiotu.
niedostateczny Uczeń:
- nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, wymagających
zastosowania elementarnych umiejętności.

Wiedza
Uczeń zdobył wiedzę
znacznie wykraczającą
poza zakres programu
nauczania.

Uczeń opanował
wszystkie treści
programu i sprawnie
wykorzystuje wiedzę z
innych przedmiotów do
wykonywania zadań z
zakresu edukacji dla
bezpieczeństwa.

Uczeń opanował
wszystkie podstawowe
treści programu oraz
niektóre treści
ponadpodstawowe.
Uczeń opanował
podstawowe treści
programu pozwalające
na podejmowanie
działań ratowniczych i
zabezpieczających.
Uczeń ma braki w
wiedzy, które jednak nie
uniemożliwiają dalszej
edukacji i mogą zostać
usunięte.
Uczeń wykazuje braki w
wiedzy, które
uniemożliwiają dalszą
edukację.
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Ocena i kontrola osiągnięć uczniów
Systematycznej ocenie oraz planowej kontroli są poddawane:
• sprawdziany,
• kartkówki,
• odpowiedzi ustne,
• sposób wykonania czynności poleconych przez nauczyciela- sprawdziany praktyczne,
• aktywność na lekcjach (zaangażowanie w zajęcia prowadzone metodą dramy, ćwiczenia, dyskusję –
ocena pod względem poprawności działania, logiki argumentacji, oryginalności i przydatności
proponowanych rozwiązań),
• prace wykonane przez uczniów (albumy tematyczne, mapy, schematy, wykresy, katalogi, referaty,
zadania domowe itp.),
• zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca
Uczeń należący do organizacji działającej na rzecz obronności czy zajmującej się pierwszą pomocą
(np. harcerstwo, Związek Strzelecki, PCK, itp.) po udokumentowaniu przynależności otrzymują
podwyższenie każdej oceny cząstkowej o jeden stopień.
Szczegółowe zasady oceniania uczniów z opinią z PPP ustala nauczyciel po zapoznaniu się z treścią
opinii, uwzględniając wskazania do pracy i oceny każdego ucznia indywidualnie.
Można zgłosić 1 nieprzygotowanie w
zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych.

ciągu

semestru.

Nieprzygotowanie

nie

obejmuje

Zasady poprawiania ocen:
Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny pisemnej pracy kontrolnej w ciągu dwóch tygodni
od momentu podania uczniom przez nauczyciela oceny z pracy. Nową ocenę nauczyciel wpisuje
do dziennika. Termin poprawy przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych nie może być dłuższy niż
dwa tygodnie.
Uczeń nieobecny na pierwszym terminie pracy pisemnej, lub sprawdzianie praktycznym pisze ją,
lub wykonuje sprawdzian na pierwszej lekcji edb na której będzie obecny po pierwszym terminie pracy
pisemnej, lub sprawdzianu. Ocenę może poprawić w ciągu dwóch tygodni od podania jej uczniowi.
Podobnie jeśli jest nieobecny na lekcji na której należało oddać zadania, projekty, referaty itp. oddaje
je na pierwszej lekcji edb na której będzie obecny.
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Wychowanie fizyczne (technikum i szkoła branżowa) – opracowała Paulina Kutnik
Przed wejściem do sali gimnastycznej - uczeń ma obowiązek:
1. obowiązkiem ucznia jest przygotowanie do zajęć, tj. posiadania stroju i obuwia sportowego na
wszystkich zajęciach wychowania fizycznego,
2. na sali gimnastycznej nie pijemy i nie jemy, jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę uczeń może wyjść do
szatni uzupełnić płyny.
3. wyciszyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny (dotyczy to również
słuchawek) do torby lub plecaka, który znajduje się w szatni, pozostawić w miejscu wyznaczonym
przez nauczyciela. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu
elektronicznego jako pomocy dydaktycznej tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
4. niedozwolone jest fotografowanie i nagrywanie przebiegu zajęć, a także rozpowszechnianie,
upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji:
3 nieprzygotowania (tzw. N-kę) w ciągu półrocza. Uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie przed
sprawdzeniem przez niego listy obecności. Niewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na następne
półrocze.
za brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną przy wykorzystaniu ( tzw.N-ki)
dziewczęta w czasie niedyspozycji obowiązuje uczestnictwo w zajęciach na miarę swoich możliwości.
Wyjątek stanowią osoby ze zwolnieniem (na ten czas) przez rodzica lub opiekuna prawnego.
zaległości ucznia czyli nieobecności na ocenianych przez nauczyciela formach pracy ucznia
dokumentowane są w e-dzienniku zapisem 0 z wagą przypisaną do danej formy pracy ucznia. Uczeń ma 2
tygodnie od pojawienia się zapisu 0 w e-dzienniku na uzupełnienie zaległości, jeżeli tego nie zrobi
nauczyciel zmienia zapis z 0 na 1(niedostateczny).
w przypadku długotrwałej choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim) lub innych zdarzeń
losowych ocena z frekwencji jest liczona tylko za okres pobytu ucznia w szkole.
uczniowie noszący okulary na własną odpowiedzialność mogą podejmować aktywność fizyczną w sprzęcie
optycznym.
uczeń, który posiada zwolnienie od rodzica z powodu chwilowej niedyspozycji lub przebytej choroby ma
obowiązek przebywać na tych zajęciach i realizować zadania np.: teoretyczne oraz pomagać w organizacji
lekcji.
Kryteria oceny z wychowania fizycznego z poszczególnych obszarów:
3. Systematyczność waga 4
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia z
uwzględnieniem jego predyspozycji fizycznych i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć. Miarą wysiłku jest frekwencja i aktywne uczestniczenie w jednostce lekcyjnej.
Uczeń po każdym miesiącu nauki otrzymuję ocenę z frekwencji w następującej skali:
- celująca (uczestnictwo we wszystkich zajęciach),
- bardzo dobra (brak uczestnictwa w 2 zajęciach),
- dobra (brak uczestnictwa w 3 zajęciach),
- dostateczna (brak uczestnictwa w 4 zajęciach),
- dopuszczająca (brak uczestnictwa w 5 zajęciach),
- niedostateczna (brak uczestnictwa w 6 i więcej zajęciach lub więcej)
- przy zwolnieniu lekarskim powyżej 2 tygodni uczeń nie jest oceniany z tego obszaru w miesiącu.
- przedłożenie przez ucznia zwolnień od rodziców więcej niż 1 godziny uniemożliwia mu otrzymanie
oceny celującej, a z więcej niż 4 godzin – oceny bardzo dobrej z tego obszaru.
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4. Umiejętności - waga 4
a) Ruchowe - Umiejętności z indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej: techniczne,
taktyczne, utylitarne, zdrowotne i twórcze ocenianie podczas wykonywanej aktywności.
b) Inne - Poziom umiejętności organizacyjnych, umiejętność prowadzenia rozgrzewki, fragmentu
lekcji, sędziowania, organizacja zawodów, imprez itp.
3. Aktywność - waga 5
Aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie rozwijania własnej sprawności w czasie lekcji. Uczeń może
otrzymać: –ocenę pozytywną(motywującą) za systematyczne, aktywne, bez zastrzeżeń nauczyciela
uczestnictwo na lekcjach, a także za pomoc nauczycielowi (np.pokaz, przeprowadzenie rozgrzewki,
propozycje ciekawych rozwiązań dotyczących tematu lekcji)
- ocenę niedostateczną za negatywny stosunek do przedmiotu(niezdyscyplinowanie, stwarzanie zagrożenia
na lekcji, odmowa wykonania ćwiczenia lub odmowa uczestnictwa w lekcji)
-Nauczyciel może również nagradzać ucznia za aktywną postawę na lekcji plusami(+).Trzy zebrane plusy
stają się oceną bardzo dobrą. Nauczyciel może upomnieć ucznia minusem(-)za negatywny stosunek do
ćwiczeń na danej lekcji, złe zachowanie, brak poszanowania sprzętu, posiadanie paznokci zagrażających
bezpieczeństwu ćwiczących oraz brak estetyki(lakier).
4.Frekwencja - waga 3
Na koniec każdego semestru nauki uczeń otrzymuje całościowa ocenę z frekwencji w następującej skali:
- celująca (frekwencja od 90% do 100%),
- bardzo dobra (frekwencja od 80% do 89%),
- dobra (frekwencja od 70% do 79%),
- dostateczna (frekwencja od 60% do 69%),
- dopuszczająca (frekwencja od 50% do 59%),
- niedostateczna (frekwencja poniżej 50%).
Zwolnienie z wychowania fizycznego:
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii. Warunkiem zwolnienia jest podanie ucznia dostarczone do sekretariatu szkoły w ciągu tygodnia
od otrzymania opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego; podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń
fizycznych czy też - jakiego rodzaju ćwiczeń ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W
tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
3. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać w czytelni szkolnej lub na sali
gimnastycznej czy boisku szkolnym pod kontrolą nauczyciela, jeżeli lekcje te wypadają w środku planu
lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na pierwsze lub ostatnie godziny lekcyjne uczeń może by
zwolniony z tych lekcji po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców/opiekunów prawnych bądź w
przypadku ucznia pełnoletniego na jego pisemny wniosek.
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Dla
pozostałych
przedmiotów
ogólnokształcących
mają
zastosowanie Przedmiotowe Zasady Oceniania zawarte w Statucie
szkoły: Rozdział VII Szkolne Zasady Oceniania § 114 - § 116.
§ 114
Przedmiotowe zasady oceniania – przedmioty ogólnokształcące
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:
1) – stopień celujący – 6 - cel
2) – stopień bardzo dobry – 5- bdb
3) – stopień dobry – 4 - db
4) – stopień dostateczny – 3 - dst
5) – stopień dopuszczający – 2 - dop
6) – stopień niedostateczny – 1 – ndst.
2. Każdej ocenie w skali od 1 do 6 przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik, wyrażający wagę
oceny:
laureat olimpiady wojewódzkiej lub ogólnopolskiej/ocena I semestr
sprawdzian/praca klasowa/dyktando, suma kartkówek z lektur
udział w konkursie (ocena 5)
sukces w konkursie/przejście do kolejnego etapu (ocena 6)
kartkówka/odpowiedź ustna/recytacja/pisanie/wypracowanie
słuchanie/czytanie ze zrozumieniem (dotyczy tylko języków obcych)
praca metodą projektu
reprezentowanie szkoły (uroczystości)
czytanie fonetyczne (dotyczy tylko języków obcych)
praca domowa/ zadanie praktyczne/ zadanie dodatkowe/referat/zeszyt
aktywność/praca na lekcji/praca w grupach
przygotowanie do lekcji
test diagnozujący, nieprzygotowanie do zajęć/matura próbna

6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
0

1) Nauczyciel ma prawo wpisania oceny 0 z wagą przypisaną do danej formy aktywności (sprawdzianu,
zapowiedzianej kartkówki, pracy domowej) jeśli uczeń był nieobecny podczas lekcji, na której
odbywała się dana forma aktywności i nie uzupełnił zaległości w ciągu 14 dni od momentu powrotu
do szkoły.
5. Wystawienie ocen półrocznych obowiązuje na podstawie średnich ważonych. Średniej ważonej
przyporządkowuje się ocenę semestralną i końcoworoczną następująco:
Średnia ważona z e-dziennika

Ocena śródroczna lub końcoworoczna

od 1,00 do 1,74

niedostateczny

od 1,75 do 2,74

dopuszczający

od 2,75 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4,74

dobry
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4.
5.

od 4,75 do 5,74

bardzo dobry

5,75 i wyżej

celujący

Śródroczną ocenę niedostateczną z przedmiotu należy poprawić w formie ustalonej przez nauczyciela
do 15 kwietnia br. szkolnego.
Sposób wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej.

1) minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu z danego przedmiotu wg tabeli:
Liczba godzin danego przedmiotu z tygodniu
1 godzina
2 godziny
3 i więcej godzin

Minimalna liczba ocen cząstkowych
2 oceny
3 oceny
4 oceny

7. Dopuszcza się stosowanie znaków: „+” , „ – ” w bieżącym ocenianiu. Jeśli stosowane znaki
przyporządkowuje się do skali ocen w postaci cyfrowej wtedy:
(+) – oznacza wiadomości nieco wyższe niż przewidziane w kryterium na daną ocenę,
(-) – oznacza niewielkie uchybienia i braki w wiadomościach przewidzianych w kryterium na daną
ocenę.
1) Uczeń zbiera zestaw 3 znaków:„+” i „-”, z których nauczyciel wystawia ocenę według następujących
wytycznych:
a)
b)
c)
d)

+ + + 5 (bardzo dobry),
+ + - 3 (dostateczny),
+ - - 2 (dopuszczający),
- - - 1(niedostateczny).

8. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne
i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco,
a rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca klasy podczas zebrań klasowych odbywających się
według opracowanego przez Dyrekcję Szkoły na początku roku szkolnego harmonogramu, a także
podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
10. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) prace pisemne:
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Nie musi być zapowiadana
i poprawiana.
b) sprawdzian (klasówka/test) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
1) praca i aktywność na lekcji;
2) odpowiedz ustna;
3) praca domowa;
4) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
5) inne ustalone przez nauczyciela.
10. Prowadzenie zeszytu, posiadanie prostego kalkulatora i teczki A4 na materiały xero czyli materiały
dodatkowe opracowane przez nauczyciela jest obowiązkowe.
Uczeń zobowiązany jest do skserowania dodatkowych materiałów w wyznaczonym przez nauczyciela
terminie. Dopuszcza się prowadzenie 1 (jednego) zeszytu do przedmiotów ogólnokształcących
prowadzonych przez danego nauczyciela oraz kontynuowanie zeszytu z poprzedniego roku.
11. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie wiedzy przekazywanej podczas zajęć w szkole, jest
zalecany, ale nie jest obowiązkowy. Autor i tytuł podręcznika są dostępne na stronie internetowej
szkoły w zakładce Strefa ucznia: Podręczniki
http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/strefa-ucznia/podreczniki.
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12. Za pracę domową oddaną po wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje maksymalnie ocenę
2 (dopuszczający).
13. Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni od chwili
jej otrzymania – formę poprawy ustala nauczyciel, zaś uczeń sam zgłasza swoją gotowość do podejścia
do poprawy sprawdzianu. Kartkówka i odpowiedź ustna nie podlegają obowiązkowej poprawie.
14. Poprawa sprawdzianu lub uzupełnienie zaległości może odbywać się na lekcji z danego przedmiotu lub
w czasie przeznaczonym na zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczyciela w terminie uzgodnionym
z nauczycielem przedmiotu.
15. Prace pisemne wraz z uzasadnieniem oceny oddawane są uczniom w czasie nie dłuższym
niż 2 tygodnie. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie swojej pracy do końca bieżącego półrocza.
16. Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny:
1) jedno nieprzygotowanie w ciągu półrocza, jeżeli zajęcia z przedmiotu odbywają się w wymiarze
mniejszym niż 4 godziny w tygodniu;
2) dwa nieprzygotowania w ciągu półrocza na zajęciach odbywających się w wymiarze co najmniej
4 godziny tygodniowo.
Uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie przed sprawdzeniem przez niego listy obecności.
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w przypadku, co najmniej tygodniowej
usprawiedliwionej nieobecności w pierwszych trzech dniach od powrotu do szkoły.
17. Formy pracy ucznia wymienione w pkt. 9 oceniane są według następującej skali procentowej:
Ocena
Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

Procentowy udział punktów
0-29%
30-49%
50-74%
75-89%
90-100%
udział w Olimpiadzie lub innym konkursie przedmiotowym

18. Szczegółowe Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) na przedmiotach ogólnokształcących
wg wymagań dla danego przedmiotu określa załącznik 13 do Statutu szkoły.
19. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) na przedmiotach zawodowych określa załącznik 14 do Statutu
szkoły.
§ 115
Ocenianie śródroczne.
1. Ocenianie bieżące:
1) ma za zadanie informowanie ucznia o postępach w opanowaniu przez niego treści programowych
oraz nabytych umiejętnościach;
2) oceny cząstkowe powinny obejmować różne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,
a więc zarówno prace pisemne, zadania testowe, wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, prace
domowe itp. (wyjątek stanowią wychowanie fizyczne i technologia informacyjna);
2. Ocenianie i poprawa prac pisemnych:
1) ustala się przeprowadzenie w półroczu, co najmniej 2 prac pisemnych z języka polskiego, języka
obcego i matematyki;
2) każdy uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny niedostatecznej ze w/w sprawdzianu
pisemnego w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania tej oceny. Formę poprawy ustala nauczyciel
danego przedmiotu;
3) uzyskana powtórnie ocena niedostateczna z poprawy nie może być wpisana do dziennika;
4) sprawdzian pisemny powinien być zapowiedziany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem
i z chwilą zapowiedzi wpisany do dziennika;
5) w jednym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian pisemny, w ciągu tygodnia uczeń
może pisać najwyżej 3 sprawdziany;
6) zasady określone w ppkt 4 i 5 nie dotyczą prac pisemnych przełożonych na prośbę uczniów;
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7) w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, nauczyciel ma prawo egzekwowania wiedzy
z zakresu materiału objętego sprawdzianem (formę ustala nauczyciel) na pierwszej lekcji przedmiotu
po powrocie do szkoły (nie dotyczy tygodniowej i dłuższej nieobecności);
8) poprawa sprawdzianu może odbywać się na lekcji lub w czasie przeznaczonym na konsultacje
udzielane przez nauczyciela;
9) prace pisemne powinny być ocenione i oddawane uczniom w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie
z wyjątkiem prac pisemnych z języka polskiego, dla których okres ten może wynosić trzy tygodnie;
10) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie (nawet całej klasy)
nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia go w innym dogodnym dla niego terminie. Uczniowie
w takim przypadku tracą prawo do poprawy sprawdzianu.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
§ 116
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane
są w przedmiotowych zasadach oceniania z uwzględnieniem specyfiki profilu i klasy, przy czym
podczas klasyfikacji:
1) ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową przedmiotu
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
b) rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy lub osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się
do finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym,
c) uczeń wykazuje szczególne zdolności w danym przedmiocie i zdolności te są przez niego rozwijane.
2) ocenę bardzo dobrą - 5 otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawie programowej przedmiotu w danej
klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował
je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
4) ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6) oceną niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu
nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
2. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli
powinny by opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
25

