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Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:  

1. Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowane na podstawie 

wytycznych zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (poz. 

843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, a także 

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1278) zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 

83 poz. 562 ze zm.), § 3 ust.3 i ust. 4. 

 

2. Statut Szkoły : Rozdział XIII Ocenianie Wewnątrzszkolne.  

3. Podstawa Programowa. 

 

Nauczanie odbywa się według programu Wydawnictwa Pedagogicznego 

OPERON (zakres podstawowy i rozszerzony): 514/1,2,3/2012/2014 

 

Kryteria oceniania osiągnięć ucznia  (skan) 

 

Zasady oceniania 

Zadania z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek oceniane są punktowo, a 

o ogólnej ocenie decyduje suma zdobytych punktów. Ocenie kryterialnej 

(punktowej) podlegają również wypracowania maturalne. 

 

Obowiązująca skala ocen prac pisemnych:    

niedostateczny- 40%-30% 

dopuszczający- 50% (40%- trudniejsze formy sprawdzianów) 

dostateczny- 70%-55% 

dobry- 85%-75% 

bardzo dobry- 100%-90% 

celujący- 100% (zadania o podwyższonym stopniu trudności) 



 

Inne zasady regulujące pracę na lekcjach i w domu: 

 uczeń ma prawo do jednego w półroczu, zgłoszonego na początku lekcji 

nieprzygotowania do wypowiedzi ustnej i jednego (zgłoszonego 

wcześniej) braku zadania domowego, 

 uczeń ma obowiązek zaliczenia każdej pracy pisemnej w jednym z dwóch 

terminów, a niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną 

niedostateczną z adnotacją (N), 

 trzy plusy z obszaru „aktywność” są równoznaczne z oceną bardzo dobrą, 

natomiast trzy minusy (np. za brak notatek z lekcji) z oceną 

niedostateczną, 

 poprawie podlegają jedynie oceny niedostateczne (z wszelkich obszarów 

pracy uczniowskiej), oprócz jedynek otrzymanych za kartkówki 

powtórzeniowe w klasach maturalnych (pisane jednorazowo przez 

każdego ucznia). 

 

 

Ocena śródroczna (roczna) obejmuje wszelkie przejawy aktywności ucznia. 

Wpływ na stopień końcowy ma również praca na miarę swoich możliwości 

bądź jej zaniechanie, a także zaangażowanie w przebieg zajęć. 

 

 

 



 



 
 

 



 


