
 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA – WOS 

Skala ocen (sprawdziany, kartkówki)
Procentowa punktacja Stopień

0 % –  29 % niedostateczny
30 % - 48  % dopuszczający
49 % - 67 % dostateczny
68 % - 84 % dobry
85 % - 94 % bardzo dobry
96 % - 100 % celujący

SKALA SZCZEGÓŁOWA w %:
30 – 34 – dopuszczający - 
35 – 44 - dopuszczający
45 – 48 – dopuszczający +
49 – 53 – dostateczny  - 
54 – 60 - dostateczny
61 – 67 – dostateczny +
68 – 72 – dobry - 
73 – 78 - dobry
79 – 84 – dobry +
85 – 89 – bardzo dobry -
90 – 93 – bardzo dobry
94 – 95  -  bardzo dobry +
96 – 100 - celujący

Ocenie podlegają: 

Sprawdziany
 Zapowiedziane minimum tydzień wcześniej (nauczyciel ma 2 tygodnie na ich sprawdzenie);
 Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną ma prawo jej poprawy.
 Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem, jednak nie może

być to termin dłuższy niż 2 tygodnie od otrzymania oceny niedostatecznej. 
 Inne oceny niż niedostateczne mogą być poprawiane po uprzedniej zgodzie nauczyciela w terminie i formie uzgodnionej

z nauczycielem, jednak nie może być to termin dłuższy niż 2 tygodnie od otrzymania oceny. Chęć poprawy takiej oceny
należy zgłosić w dniu oddania sprawdzianów. 

 Osoba nieobecna na sprawdzianie z powodu nieobecności usprawiedliwionej w ciągu tygodnia ma szansę zgłosić się do
nauczyciela  i  napisać  sprawdzian  (jeśli  tego  nie  zrobi  sprawdzian  jest  niezaliczony  co  znacznie  wpływa  na  oceną
końcową); Osoby nieobecne w szkole dłużej niż 2 tygodnie indywidualnie umawiają się na termin sprawdzianu;

 Osoby nieobecne z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej (ucieczki) piszą sprawdzian na pierwszej lekcji, na której
są obecne;

 W ciągu semestru z  przedmiotu  uczeń musi  mieć co najmniej  trzy oceny cząstkowe,  z  czego  przynajmniej  jedną ze
sprawdzianu. W przypadku nie osiągnięcia przez ucznia co najmniej jednej oceny ze sprawdzianu może on być z danego
przedmiotu nieklasyfikowany.

 Osoby  przyłapane  na  ściąganiu  lub  konsultujące  się  z  kolegą  lub  koleżanką  podczas  sprawdzianu  dostają  ocenę
niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

Kartkówki
 Obejmują materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji;
 Nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela; jeśli jednak są zapowiedziane na wcześniejszej lekcji, to nie

podlegają zwolnieniu w przypadku zgłoszenia nieprzygotowania;
 Nie podlegają poprawie (jeśli jednak ocena ze sprawdzianu, obejmującego swym zakresem kartkówkę lub kartkówki jest

wyższa,  świadczy  to  o  nadrobieniu  przez  ucznia  materiału  i  ma  znaczenie  przy  wystawianiu  oceny
semestralnej/końcoworocznej stopień ze sprawdzianu  tę kartkówkę lub kartkówki)

 Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia z pisania kartkówki niezapowiedzianej.

Odpowiedzi ustne
 Odpytywanie na lekcji zapowiedziane na lekcji poprzedzającej odpytywanie. Za wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń otrzymał

z przedmiotu  prognozowaną ocenę niedostateczna na półrocze/koniec roku lub jego ocena jest wahająca się pomiędzy
dwoma ocenami.

Aktywność
 Trzy plusy  tzw. „żaby” dają ocenę bardzo dobrą;
 Trzy minusy dają oceną niedostateczną.



Referaty 
 Sporadyczne, zadane osobom chętnym lub o niejasnej lub trudnej sytuacji w ocenach.
 Nieprzygotowanie referatu w wyznaczonym terminie lub nieobecność nieusprawiedliwiona, skutkuje otrzymaniem oceny

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.
 Osoby nieobecne z  przyczyn usprawiedliwionych mogą  otrzymać nowy temat  referatu lub przedstawić  przygotowany

(stosownie do potrzeb i możliwości realizowanego materiału) w terminie ustalonym z nauczycielem.

Inne zadania
 Plansze, gazetki i inne zadania dla chętnych lub osób wskazanych przez nauczyciela;
 Udział i osiągnięcia w konkursach.  

Nieprzygotowanie do lekcji 
 Dopuszczalne raz w semestrze;
 Zgłoszone przez ucznia na początku lekcji podczas sprawdzania listy obecności.
 Drugie nieprzygotowanie w semestrze traktowane jest jako minus i ma wpływ przy ocenianiu ucznia na koniec semestru;

od trzeciego włącznie za każde kolejne jest ocena niedostateczna 

Zeszyt ucznia
 brak zeszytu przez ucznia na lekcji jest z nieprzygotowaniem do lekcji
 ma być prowadzony starannie i przejrzyście.

W wystawianiu oceny semestralnej oraz końcoworocznej będą brane w następującej kolejności oceny z:
1. Sprawdzianów i  kartkówek
2 Aktywności na lekcji, odpowiedzi ustne,
3. Praktyczne ćwiczenia na lekcji indywidualne i w grupie, referaty, inne aktywności dostosowane np. do trybu pracy online.  
4.Udziału w konkursach
5.Inne  zadania

Nie wszystkie z wymienionych elementów oceniania muszą wystąpić w ocenianiu śródsemestralnym ucznia (wyjątek; obowiązkowa
co najmniej jedna ocena ze sprawdzianu w celu klasyfikowania ucznia).




