
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 
Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH 
(MATEMATYKA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA, 

INFORMATYKA) 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 
 Ocenianie w szkole  ma na celu: 
   - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych                          

     i postępach w nauce, 
   - uświadomienie uczniom braków w zakresie wiedzy oraz wdrażanie  
     do samokontroli, 

   - motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
   - dostarczanie nauczycielowi, rodzicom (opiekunom) informacji o postępach   

     w nauce, trudnościach, uzdolnieniach ucznia, 
   - umożliwienie nauczycielowi doskonalenie organizacji i metod pracy  
     dydaktyczno -wychowawczej. 

 
II. FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  

 
Sprawdzanie postępów edukacyjnych uczniów obejmuje następujące  formy : 
1) odpowiedź ustna 

   - sprawdza stopień opanowania wiadomości z trzech ostatnich tematów  
     lekcyjnych, 
   - ocenie podlega zawartość merytoryczna wypowiedzi, kompozycja logiczna,  

     spójność rozwiązania, poprawność językowa, 
   - wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona, 

   - ocena z odpowiedzi nie podlega poprawie. 
2) kartkówka 
   - może obejmować maksymalnie trzy jednostki tematyczne, 

   - trwa 10-20 min, 
   - nie wymaga wcześniejszego zapowiadania, 
   - ocena z kartkówki nie podlega poprawie. 

3) praca klasowa/sprawdzian 
   - poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, utrwalająca poznane wiadomości  

     i umiejętności, 
   - przeprowadza się po zrealizowaniu jednego lub dwóch działów  
      programowych, 

   - powinien być zapowiedziany co najmniej jeden tydzień przed terminem  
      jego przeprowadzenia, 

   - obecność ucznia na sprawdzianie jest obowiązkowa,  
   - jeśli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych       
     ma możliwość przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym   

     przez nauczyciela (nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia  
     przeprowadzenia sprawdzianu);  
   - w przypadku nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych nie ma  

      takiej możliwości poprawy; 
   - fakt nieobecności ucznia na sprawdzianie zostaje odnotowany w  



     dzienniku elektronicznym wpisem „nb” w dniu sprawdzianu i    

     ma przypominać o obowiązku zaliczenia go w okresie 2 tygodni. Po upływie  
     tego terminu i niezaliczeniu tej formy sprawdzenia wiedzy, miejsce wpisu     

    „nb” Zasadnie zastąpione oceną 1(niedostateczny) 
   - termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch  
     tygodni od czasu jego przeprowadzenia, 

   - ocena ze sprawdzianu podlega poprawie tylko raz, w terminie dwóch        
     tygodni od daty oddania pracy uczniom i wpisu w dzienniku ocen (termin   
     ustala nauczyciel),  

   - przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej brana jest pod uwagę ocena z         
poprawy   sprawdzianu. 

4) praca domowa 
- może ona przybierać formę: pracy pisemnej, plakatu, reklamy, albumu,   

     wykonania pomocy dydaktycznej 

5) aktywność na zajęciach lekcyjnych  
   - przy ocenie uwzględnia się częstość zgłaszania się na lekcji i udzielania  

     prawidłowych odpowiedzi, aktywną pracę w grupie, udział w dyskusji,  
     wykonywanie pomocy dydaktycznych 
6) opracowanie referatów, prezentacji multimedialnej 

   - przy ocenie uwzględnia się rzeczowość, zrozumienie problemu i sposób  
     argumentacji, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 
7) olimpiady, konkursy 

   - za udział na szczeblu szkolnym i zdobyciu co najmniej 70% uczeń  
     uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, 

   - za udział na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim ocenę cząstkową  
     celującą. 
   - za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej, uczeń  

     uzyskuje ocenę roczną celującą. 
 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe. Uczeń jest 
zobowiązany do noszenia na każdą lekcję podręcznika, zeszytu i przyborów 
(np.: przybory geometryczne, atlasy, zbiory zadań) wskazanych przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego. 
Każdy uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie 
do lekcji - brak pracy domowej, zeszytu, podręcznika, przyborów wskazanych 

przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 
 

 
III. ZASADY USTALANIA OCEN  
 

Ocenę osiągnięć uczniów wyraża się w skali stopniowej od 1 do 6. 
 
A. Kryteria oceniania pisemnych form kontroli: 

0% – 29% - niedostateczny (1); 
30% – 49% - dopuszczający (2); 

50% - 69% - dostateczny (3); 
70% - 89% - dobry (4); 
90% - 100% - bardzo dobry (5); 

100% + zadanie dodatkowe - celujący (6). 



 

B. Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 
Ustala się następujące wagi ocen, mające na celu uwzględnienie stopnia 

ważności poszczególnych form pracy: 
1. prace domowe, odpowiedź ustna, wygłoszenie referatu, aktywność na 
    zajęciach lekcyjnych uczeń otrzymuje stopień z „wagą” 1; 

2. za krótkie sprawdziany pisemne (kartkówki) uczeń otrzymuje stopień 
    z „wagą” 2; 
3. za prace klasowe lub sprawdziany, konkursy uczeń otrzymuje stopień    

    z „wagą” 3. 
Wszystkie prace pisemne wagi 3 odbywające się w semestrze muszą być 

zaliczone. Uczeń, który ich nie zaliczy w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela otrzymuje za nie notę 0. 
Uczeń powinien mieć co najmniej jedną ocenę" wagi 1". 

Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 
zaliczeniowych.  

 
Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną uzyskanych ocen. 
 

Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej stosuje się następujące 
zależności: 
średnia ważona ≥ 5.5 - celujący 
średnia ważona ≥ 4.5 - bardzo dobry 
średnia ważona ≥ 3.5 -dobry 

średnia ważona ≥ 2.5 - dostateczny 
średnia ważona ≥ 1.6 - dopuszczający 
średnia ważona < 1.6 - niedostateczny 

 
Szczegółowe poziomy wymagań na poszczególne oceny są zróżnicowane                

w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów.  
 
Uczeń, który zdaje egzamin komisyjny z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych (matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka) 
musi rozwiązać min. 30% zadań z wymagań edukacyjnych podstawy 

programowej. Uczeń, który zdaje egzamin poprawkowy na ocenę 
dopuszczającą otrzymuje od nauczyciela uczącego zakres wymagań na tę 
ocenę.  

 
W razie wystąpienia sytuacji nie uwzględnionej w w/w PSO należy korzystać z 
WSO Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Statutu Szkoły. 
 

 

 

 


