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• Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły oraz zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującymi uczniów Zespołu Szkół nr 8                   

w Szczecinie. 

• Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia: 

• Kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. 

Kartkówka nie musi być zapowiedziana, traktowana jest jako bieżąca kontrola 

wiadomości i umiejętności. 

Kartkówki mają najwyższą wagę 3. 

• Odpowiedź ustna obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji, ma wagę 2. 

• Aktywność na zajęciach może podlegać ocenie, która ma wagę 1. Aktywność 

może być także oceniana za pomocą „+”( za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą) lub     „- ”(za trzy minusy niedostateczną). 

• Oceny ze sprawdzianów mają szczególne znaczenie przy ocenianiu 

semestralnym, posiadają najwyższą wagę 5. 

Sprawdziany są zapowiadane  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i są 

obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

Sprawdziany obejmują większe partie materiału, poprzedzone są lekcją powtórzeniową 

lub określeniem przez nauczyciela zakresu materiału i problemów do powtórzenia. 

Uczeń, który opuścił sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 

niedostateczną zobowiązany jest zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. 

W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej oceny uczeń może w ciągu dwóch tygodni 

od otrzymania oceny napisać poprawę na konsultacjach. 

Progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych są następujące: 

100% - 98% - stopień celujący 

97,99% - 85%- stopień bardzo dobry 

84,99% - 70% - stopień dobry 

69,99% - 55% - stopień dostateczny 

54,99% - 40% - stopień dopuszczający 

39,99% - 0% - stopień niedostateczny 



 

        3.     Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który może być oceniany pod                

                 względem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej, estetyki. 

•  Prace domowe podlegają ocenie, której waga zależy od  zakresu materiału, stopnia 

trudności, wkładu pracy i czasu niezbędnego do jej wykonania. 

• W ciągu semestru uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie. 

• W czasie lekcji nie wolno: korzystać z telefonu, żuć gumy, spożywać posiłków, 

posiadać okrycia wierzchniego (kurtka, płaszcz).                                                                                                                                             

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona.    Uczeń będzie nieklasyfikowany  z przedmiotu jeśli opuści więcej 

niż 50 procent zajęć. 

 

• Wymagania na poszczególne oceny: 
 

Ocena Uczeń wie, pamięta Uczeń rozumie 

6 Opanował treści rozszerzające 
podstawy przedmiotu. 

Potrafi selekcjonować i hierarchizować wiadomości oraz          
z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych. Pod okiem nauczyciela prowadzi też własne 
prace badawcze. 

5 Opanował treści dopełniające. Umie samodzielnie interpretować zjawiska oraz bronić swych 
poglądów. 

4 Przyswoił treści rozszerzające, 
właściwie stosuje terminologię 
przedmiotową. 

Aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz stosuje wiadomości               
w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji                   
i podręcznika, rozwiązuje typowe problemy                                 
z wykorzystaniem poznanych metod. Ponadto samodzielnie 
pracuje z podręcznikiem i materiałami źródłowymi. 

3 Opanował wiadomości 
podstawowe. 

Analizuje również podstawowe zależności, próbuje 
porównywać, wnioskować i zajmować określone stanowisko. 

2 Przyswoił treści konieczne. Uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki        
w podstawowych umiejętnościach. 

 


