
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BYTOWIE 
 

 

 

I PODSTAWA PRAWNA: 
Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania przyjętego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie . 

 

 

II ZASADY OGÓLNE 
1.Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na 

początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu. 

2.Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:  

- wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań 

edukacyjnych, 

- wykorzystanie wyników osiągnięć uczniów w planowaniu pracy nauczyciela. 

4.Uczeń jest zobowiązany do posiadania podręcznika oraz zeszytu przedmiotowego na 

każdej lekcji. 

5.Uczeń, który otrzymał na koniec I semestru ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć 

materiał w terminie do 31 marca. 

6.Na miesiąc przed rocznym (semestralnym) posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie 

niedostatecznej. 

7. Stopień na koniec danego semestru nie jest średnią arytmetyczną ocen. Największy 

wpływ na ocenę końcową mają oceny z prac klasowych i sprawdzianów wpisane do 

dziennika kolorem czerwonym. 

8.Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie oceny uzyskanej w I i II 

semestrze. 

9.Jeżeli uczeń opuścił 50% zajęć i brak jest podstaw do wystawienia oceny – uczeń może 

nie być klasyfikowany. 

10. Obserwowane i oceniane obszary aktywności: 

- wiedza przedmiotowa 

- umiejętności przedmiotowe 

- aktywność na lekcjach 



- wkład pracy i zaangażowanie w podejmowaniu działań 

- praca w grupach 

- wytwory ucznia (prezentacje, programy, biblioteki komputerowe). 

 

 
III ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA: 

1.Podstawą oceny jest zakres realizacji wymagań edukacyjnych określonych i podanych 

przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 

2. Za realizację tych wymagań uczeń otrzymuje minimum trzy oceny w semestrze. 

3.Uczeń oceniany jest za swoje osiągnięcia w nauce (wiedza, umiejętności) oraz postawę 

(np. aktywność, kreatywność). 

4.Zaplanowane przez nauczyciela formy sprawdzające są obowiązkowe. 

5.Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek w terminie dwóch tygodni poddać się 

danemu sprawdzianowi. 

6. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niekorzystną ze sprawdzianu to ma prawo przystąpić 

powtórnie do sprawdzianu tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania ucznia z 

oceną, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe ustalone 

przez nauczyciela. 

8. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie: 

- uczniowi – w trakcie lekcji podczas której omawiane są wyniki sprawdzianu i jako 

komentarz do oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy, 

- rodzicom ucznia – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego 

uzdolnieniach, podczas zebrania z rodzicami. 

 

 

 

IVNARZĘDZIA POMIARU I OBSERWACJI UCZNIA 
1.Prace klasowe i sprawdziany: 
a) prace samodzielne ucznia na lekcji w formie pisemnej obejmujące większą partię 

materiału lub materiał z całego działu, 

b) prace te powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień przed terminem ich 

przeprowadzenia i mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową. 

2. Kartkówki: 
a) obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, 

b) nie muszą być przez nauczyciela zapowiedziane wcześniej, 



c) ocena z kartkówki nie podlega poprawie, chyba że nauczyciel podejmie inną decyzję. 

 

Przy pisemnych formach kontroli wiadomości i umiejętności przyjmuje się stosowanie 

następującej skali ocen : 

Punktacja 100% całości Ocena Wartość liczbowa 

90 - 100% + punkty dodatkowe Celująca 6 

90 - 100% Bardzo dobra 5 

70 - 89% Dobra 4 

50 - 69% Dostateczna 3 

30 - 49% Dopuszczająca 2 

0 - 29% Niedostateczna 1 

 

3. Wypowiedź ustna: 
a) dotyczy materiału programowego z trzech ostatnich lekcji, 

b) ocena powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela, 

c) ocena ta nie podlega poprawie. 

 

4. Aktywność ucznia na lekcji: 
a) uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć na lekcjach i angażować się we wszystkie 

czynności edukacyjne podejmowane na zajęciach przedmiotowych, 

b) za aktywne uczestniczenie w lekcji – zgłaszanie się do odpowiedzi, pracę w grupie, 

zgłaszanie pomysłów i rozwiązań postawionych problemów – uczeń może otrzymać ocenę 

dobrą lub bardzo dobrą, 

c) brak jakiejkolwiek pracy ucznia na lekcji, pomimo kontroli i zwracania uwagi przez 

nauczyciela oraz niewykonanie żadnego ćwiczenia i zadania może skutkować oceną 

niedostateczną. 

 

5. Zdania domowe: 
a) zadanie może być zadawane z lekcji na lekcję i dotyczyć realizowanego tematu bądź 

długoterminowe dotyczące większej partii materiału, 

b) nauczyciel wystawiając ocenę uwzględnia sposób i pomysłowość rozwiązań, 

samodzielność i estetykę. 

 

6. Prace dodatkowe, np. udział w konkursach, olimpiadach, referaty, gazetki szkolne. 

 

7. Dodatkowo ocenie podlegać może zeszyt przedmiotowy: 



a) uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję. Jeżeli zdarzy się, że 

go nie posiada, ma obowiązek pisać na kartce, a na kolejną lekcję musi ów zeszyt uzupełnić, 

b) przy ocenie zeszytu uwzględnia się kompletność notatek, systematyczność, czytelność, 

estetykę i poprawność treści, 

c) nauczyciel może sprawdzić zeszyt ucznia w każdym czasie, a nieusprawiedliwiony brak 

zeszytu lub stwierdzone rażące braki w zeszycie skutkują oceną niedostateczną. 

 

 

VWYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 nie jest w stanie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności, 

 ma duże braki w wiadomościach, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

 wykazuje obojętny stosunek do przedmiotu, 

 nie chce korzystać z zaproponowanych form pomocy, 

 nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
 rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia, 

 wykazuje brak zrozumienia wiedzy, 

 przejawia obojętny stosunek do przedmiotu i obowiązków. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, 

 rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o średnim stopniu trudności, 

 wypowiada się ogólnikowo, popełnia drobne błędy, 

 wykazuje zrozumienie większości opanowanego materiału, 

 przejawia zainteresowanie przedmiotem. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, 

 prawidłowo posługuje się terminologią fachową, 

 samodzielnie pracuje z podręcznikiem i literatura pomocniczą, 

 samodzielnie sporządza notatki, 

 wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów, 



 udziela prawidłowych odpowiedzi w sposób zdecydowany, 

 potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów, 

 wykazuje się dużą aktywnością i samodzielnością, 

. 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

 

 

VI OCENY SEMESTRALNE I ROCZNE 
Oceny semestralne i roczne wystawiane są zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 
  
 


