
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

 
 

Ocenianiu podlegają: 

- testy sprawdzające wiedzę utrwaloną; waga oceny: 5 

- sprawdziany – przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, poprzedzone lekcją 

powtórzeniową; waga oceny: 5 

- kartkówki – krótkie prace pisemne z aktualnie przerabianego materiału (do 3 lekcji), waga oceny: 3 

- zadania domowe; waga oceny: 1 

- kartkówki z zadania domowego – waga oceny: 3 

- odpowiedzi ustne z teorii – waga oceny: 2 

- odpowiedzi ustne – rozwiązanie zadania przy tablicy; waga oceny: 3 

- zadania dodatkowe; waga oceny: 2 

- praca na lekcji – częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi nagradzane jest +. 

 

 Zdobycie trzech + oznacza uzyskanie oceny bdb za pracę na lekcji; waga oceny: 2. 

 

Uczeń może 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie lub brak zadania domowego (brak 

zeszytu jest równoważny z brakiem zadania domowego). Za brak zadania domowego za trzecim i 

każdym następnym razem uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu i jego nieobecność jest usprawiedliwiona w terminie lub jeżeli 

otrzymał ocenę niedostateczną wówczas po uzgodnieniu z nauczycielem pisze sprawdzian 

poprawkowy. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiadanym sprawdzianie jest traktowana jak 

ocena niedostateczna i nie można jej poprawić.  

 

Oceny za punktowane prace pisemne: 

30%-49% - dopuszczający 

50%-69% - dostateczny 

70%-89% - dobry 

90%-100% - bardzo dobry 

90%-100% i zadanie dodatkowe - celujący 

 

Średnie ważone obowiązujące przy  wystawieniu oceny śródrocznej, rocznej i końcowej: 

Średnia Stopień 

do 1,59 niedostateczny 

od 1,60 do 2,59 dopuszczający 

od 2,60 do 3,59 dostateczny 

od 3,60 do 4,59 dobry 

od 4,60 do 5,19 bardzo dobry 

od 5,20 celujący 
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