
Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji z biologii 

na rok szkolny 2022/2023 

 

BIOLOGIA: 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z DN. 30 STYCZNIA 

2018 ROKU 

 

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA (klasa 2 podstawa) -1006/2/2020 

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA (klasa 3 podstawa) -1006/3/2021 

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA (klasa 3 rozszerzenie) -1010/4/2022 

 

 
 Wyd. Nowa Era:  Biologia na czasie   4 zakres rozszerzony  (klasa IV ) 

    Biologia na czasie   3 zakres podstawowy (klasa III)           

    Biologia na czasie   2 zakres podstawowy (klasa II)           

     

Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji z biologii polega na: 

 

• poznaniu przez nauczyciela poziomu  opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

• porównaniu postępów ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

programu nauczania 

• wystawianiu oceny 

 

I. Obowiązkiem ucznia jest: 

• uczestniczyć w zajęciach 

• posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy oraz prowadzić notatki, będące 

podstawą sprawdzianów pisemnych 

• systematycznie przygotowywać się do zajęć przyswajając wiadomości z podręcznika i 

wykładu nauczyciela na lekcji 

• odrabiać zadania domowe 

II. Obowiązkowe formy kontroli: 

• sprawdziany pisemne 

• kartkówki 

• odpowiedzi ustne 

• prace domowe 

• maturalne karty pracy 

III. Nadobowiązkowe formy aktywności: 

• aktywność na zajęciach lekcyjnych 

• opracowanie referatu 

• zapoznanie się z publikacjami naukowymi 

• prowadzenie obserwacji lub doświadczeń 

• udział w olimpiadach lub konkursach o tematyce biologicznej 



 

IV. Ustalenia szczegółowe dotyczące obowiązkowych form kontroli: 

 

1) Waga poszczególnych ocen: 

Sprawdziany pisemne x4 

Odpowiedź ustna x3 

Kartkówka x2 

Prace domowe x2 

Aktywność x2 

2) Sprawdziany, kartkówki: 

• sprawdziany pisemne są obowiązkowe i obejmują szerszy zakres materiału (najczęściej dany 

dział programowy) 

• informacje o terminie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane są z tygodniowym 

wyprzedzeniem oraz z jednoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego 

• jeżeli z przyczyn niezależnych sprawdzian nie może się odbyć w ustalonym terminie, 

wówczas nauczyciel może przełożyć go na następną lekcję (nie obowiązuje termin 

tygodniowego wyprzedzenia) 

• uczeń ma obowiązek poprawy oceny niedostatecznej i prawo poprawy oceny dopuszczającej  

ze sprawdzianu nie później niż 2 tygodnie od otrzymania ocenionej pracy na  warunkach 

ustalanych z nauczycielem 

• ostateczna ocena za sprawdzian jest średnią arytmetyczną obu uzyskanych ocen. 

• wszelkie próby porozumiewania się, ściągania na sprawdzianach czy kartkówkach skutkują 

odebraniem pracy,  otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości jej poprawy. 

• w przypadku uzasadnionej nieobecności, uczeń musi napisać sprawdzian w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, nie późniejszym niż 2 tygodnie od terminu planowanego 

sprawdzianu 

 

Nienapisanie sprawdzianu w wyżej podanym terminie jest równoznaczne z 

otrzymaniem oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. 

• kartkówki nie są wcześniej zapowiadane i obejmują wiadomości  i umiejętności z 2 ostatnich 

lekcji a uzyskanych z nich ocen nie można poprawić 

• sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku 

szkolnego 

• stopnie za prace pisemne ustala się procentowo: 

 

Procent uzyskanych punktów 

 

Skala stopniowa 

95%-100% celujący 

85% - 94% Bardzo dobry 

71% - 84% Dobry 

51% - 70% Dostateczny 

41% - 50% Dopuszczający 

Do 40% Niedostateczny 

 

 



 

 

      3)   Wypowiedzi ustne: 

• wypowiedź ustna ma charakter indywidualnej rozmowy nauczyciela z uczniem, podczas 

której nauczyciel dokonuje kontroli i oceny: wiedzy ucznia oraz logiki i precyzji jego 

odpowiedzi (wypowiedź ucznia obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji), ocena nie podlega 

poprawie 

• uczeń ma prawo 1-2 razy w semestrze zgłosić na początku lekcji (przy sprawdzaniu 

obecności) nieprzygotowanie do zajęć (nie obejmują one jednak zapowiedzianych wcześniej 

prac pisemnych oraz semestralnych, uczeń po zgłoszeniu nieprzygotowania ma obowiązek 

uczestnictwa w bieżącej lekcji). 

 

      4)    Prace domowe: 

• obowiązkiem ucznia jest jej zapisanie w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, 

•  zadanie domowe może być ocenione  plusem lub minusem albo też oceną szkolną w 

zależności od stopnia trudności  zadania(trzy plusy to ocena bardzo dobra, trzy minusy to 

ocena niedostateczna z wpisem do dziennika), 

      5)   Zeszyt przedmiotowy: 

• uczeń ma obowiązek posiadania zeszytu  przedmiotowego (minimum 80-kartkowy)  oraz 

robienia w nim notatek na lekcjach, 

• uczeń ma obowiązek zgłosić brak zeszytu na początku lekcji, 

• w przypadku braku zeszytu nauczyciel może stosować minusy (trzy minusy to ocena 

niedostateczna), 

• obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika (obowiązuje 1 podręcznik na ławkę) oraz 

zeszytu ćwiczeń. 

 

V. Ustalenia szczegółowe dotyczące nadobowiązkowych form aktywności: 

• aktywność na lekcjach obejmuje poszukiwanie materiałów związanych z bieżącym tematem 

lekcji oraz wyrażanie opinii, zajmowanie stanowiska w czasie rozmowy na lekcji, 

• referat jako forma aktywności ucznia polega na samodzielnym opracowaniu danego 

zagadnienia oraz na jego prezentacji na lekcji biologii (np. „Choroby układy oddechowego”, 

„Zagrożenia różnorodności biologicznej”), 

 

• zapoznanie się z publikacjami naukowymi polega na przeczytaniu, opracowaniu ich, 

streszczenia i dyskusji z nauczycielem na poruszany w nich temat, 

• prowadzenie przez ucznia obserwacji przyrodniczych (np. kiełkowanie nasion) może być 

traktowane jako zadanie domowe, 

• w przypadku traktowania obserwacji lub doświadczenia jako zadania domowego nauczyciel 

ma obowiązek kontrolować ostateczne efekty pracy ucznia. 

 

 

VI.  Kryteria ustalania oceny semestralnej i rocznej: 

• ocena semestralna i końcoworoczna to średnia  ważona ocen cząstkowych ze sprawdzianów, 

testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych z uwzględnianiem ocen z aktywności oraz innych 

form sprawdzania wiedzy ucznia. 

• Ocena semestralna oraz roczna ustalana jest według następujących kryteriów: 



Średnia ważona ocen cząstkowych: 

1,00 – 1,74 – ocena niedostateczna 

1,75 – 2,74 – ocena dopuszczająca 

2,75 – 3,74 – ocena dostateczna 

3,75 – 4,74 – ocena dobra 

4,75 – 5,00 – ocena bardzo dobra 

ocena celująca – otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie warunki na ocenę bardzo dobrą oraz jest 

finalistą lub laureatem konkursów lub olimpiad biologicznych 

• ocena końcoworoczna jest oceną całorocznej pracy ucznia, jego osiągnięć i motywacji i 

ustalana jest w oparciu o średnią arytmetyczną ocen za I i II 

• Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nauczyciel zobowiązany jest 

poinformować ucznia o przewidywanym dla niego stopniu semestralnym/rocznym 

• informację o zagrożeniu niedostateczną oceną klasyfikacyjną nauczyciel wpisuje do 

dziennika najpóźniej 3 tygodnie przed Radą klasyfikacyjną 

• ustalona przez nauczyciela końcoworoczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

VI.  Zasady wystawiania ocen na egzaminie poprawkowym i klasyfikacyjnym. 

• Zadania egzaminacyjne na obu typach egzaminu, zarówno w części pisemnej jak i ustnej tych 

egzaminów,  punktowane są zgodnie z kryteriami oceniania każdego zestawu 

egzaminacyjnego. 

• Uzyskany sumaryczny wynik punktowy(suma punktów z części pisemnej i ustnej egzaminu) 

jest przeliczany na ocenę szkolną zgodnie z progami procentowymi zamieszczonymi w 

punkcie IV.2 PSO z biologii. 
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Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Przedmiotowy system 

oceniania w nauczaniu chemii 

  

Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności uczniów realizujących: - materiał nauczania z 

chemii w zakresie podstawowym zgodnie z programem nauczania chemii autorstwa: 

 Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod , Janusza Mrzigoda, - materiał w zakresie rozszerzonym zgodnie 

z programem nauczania autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło.  

I. Obszary oceniane w zakresie aktywności uczniów:  

a) Wiedza i umiejętności z zakresu chemii: 

  Umiejętności operowania podstawowymi pojęciami chemicznymi  

 Umiejętność projektowania doświadczeń i prowadzenia obserwacji  

 Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko  

b) Współpraca w zespole:  

 Komunikacja i porozumiewanie się w grupie  

 Zdolność do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań wspólnie z grupą  

 Zdolność budowania i wspomagania pracy zespołu  

c) Styl pracy ucznia:  

 Samodzielność  

 Pomysłowość i inwencja twórcza  

 Estetyka wykonania i forma prezentacji wyników  

 Systematyczność pracy  

 Aktywność w czasie zajęć  

 Aktywność dodatkowa (udział w konkursach, olimpiadach)  

 Uczciwość pracy  

II. Formy sprawdzania nabytych umiejętności i wiedzy:  

1.Przekrojowe sprawdziany:  

 zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem po każdym dziale  

 sprawdzone w terminie 2 tygodni i omówione  
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 usprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie powoduje iż jego wiedza z tego zakresu może być 

sprawdzona w dowolny sposób przez nauczyciela na pierwszej lekcji z przedmiotu po powrocie do 

szkoły.  

 w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczeń ustala z nauczycielem czas i sposób 

sprawdzenia wiedzy  

 w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń powinien ją poprawić w ciągu 2 tygodni 

podczas konsultacji, a ocena z poprawy jest wstawiana obok pierwotnej  

 poprawiać ocenę można jeden raz,  

 w wyjątkowych sytuacjach (zdrowotne, losowe) uczeń może ustalić z nauczycielem inny sposób 

poprawy.  

 w przypadku niezgłoszenia się na poprawę uczeń traci możliwość kolejnej poprawy   

 korzystanie z niedozwolonych źródeł skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy  

2. Kartkówki :  

 w postaci krótkich, niezapowiedzianych, 15-minutowych prac pisemnych obejmujących 3 ostatnie 

tematy lekcyjne  

 jeżeli została zapowiedziana, uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania.  

3. Odpowiedzi ustne:  

 uczniów obejmujące 3 ostatnie tematy lekcyjne.  

4.Odpowiedzi ustne z całego działu  

 zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem bez możliwości zgłoszenia nieprzygotowania 

 5.Formy pracy twórczej na lekcjach  

 prace teoretyczne lub doświadczalne oceniane przez nauczyciela, prowadzonej samodzielnie, bądź w 

grupie. 

 6.Formy pracy twórczej w domu  

 referaty, gazetki, plakaty, prezentacje.  

7.Pisemne prace domowe  

 w zeszycie i kartach pracy są obowiązkowe i w przypadku braku, podlegają zgłoszeniu 

nieprzygotowania lub ocenie niedostatecznej  

III.Kryteria wymagań na poszczególne oceny zgodne są z założeniami realizowanego programu: 

 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

 ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;  
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 stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);  

 formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk;  

 proponuje rozwiązania nietypowe;  

 osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;  

 stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach;  

 wykazuje dużą samodzielność i bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy, np.: 

układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic, zestawień, encyklopedii, internetu;  

 planuje i bezpiecznie przeprowadza doświadczenia chemiczne;  biegle pisze i uzgadnia równania 

reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie;  

 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i 

problemów;  

 korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic i innych źródeł wiedzy 

chemicznej;  

 bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;  

 zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych; 

  samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są 

konieczne do dalszego kształcenia;  

 z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych 

zadań i problemów; 

  z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków 

chemicznych, wykresy, tablice;  

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne;  

 z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania 

obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.  

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
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 ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale braki te nie 

przekreślają możliwości dalszego kształcenia;  

 z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności;  

 z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje bardzo proste eksperymenty chemiczne, zapisuje proste 

wzory chemiczne i proste równania reakcji chemicznych.  

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

 nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych w programie, które są konieczne do 

dalszego kształcenia;  

 nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, napisać prostych wzorów chemicznych i prostych równań 

reakcji chemicznych;  

 nie potrafi bezpiecznie posługiwać się prostym sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami 

chemicznymi  

IV. Zasady wystawiania ocen cząstkowych, semestralnych i końcowych:  

 Skala procentowa stosowana w ocenie kartkówek i sprawdzianów jest następująca: 

Skala procentowa Ocena 

96-100% Celująca 

86-95% Bardzo dobra 

71-85 Dobra 

51-70% Dostateczna 

41-50% Dopuszczająca 

0-40% Niedostateczna 

 

- Uczeń ma prawo do jednokrotnego – w przypadku 1 godziny w tygodniu, lub dwukrotnego – w 

przypadku większej liczby godzin w tygodniu, braku pracy domowej lub nieprzygotowania do lekcji w 

semestrze. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. W przypadku niepoinformowania 

nauczyciela o nieprzygotowaniu uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.  

- Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych, lub zadań domowych nie podlegają poprawie. Uczynić to 

można poprzez uzyskanie pozytywnych ocen z kolejnych, analogicznych form sprawdzania wiedzy.  

- Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy klasowej). 

Odbywa się to na konsultacjach w formie pisemnej, w terminie nie dalszym niż 2 tygodnie po oddaniu 

sprawdzonej pracy, chyba, że nauczyciel zadecyduje inaczej. 
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V. Warunki i tryb uzyskania oceny śródrocznej i końcoworocznej:  

1. Ocenę semestralną lub roczną wystawia nauczyciel na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

oraz na podstawie ocen z prac klasowych i sprawdzianów; 

2. Ocenę pozytywną może uzyskać uczeń wówczas, gdy otrzymał średnią ocen cząstkowych minimum 

1,75 na semestr, a na koniec roku także ocenę pozytywną z pierwszego semestru; 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej oraz rocznej jest uzyskanie ocen pozytywnych 

z wszystkich sprawdzianów i prac klasowych, które odbyły się w danym roku szkolnym; 

4. Ocenę pozytywną semestralną lub roczną uczeń otrzymać może po spełnieniu obu warunków 

wymienionych w punktach 2 i 3 (rozdział V). 

5. Oceny semestralne i końcowe wyliczane są z ocen cząstkowych za pomocą średniej ważonej 

znajdującej się e-dzienniku, jednak o ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel biorąc pod uwagę 

wszystkie aspekty związane z pracą ucznia w czasie semestru lub roku 

6. Średnia ważona będzie przeliczana na ocenę według następującego algorytmu: 

Ocena Średnia 

Bardzo dobra 4,75-5,74 

Dobra 3,75-4,74 

Dostateczna 2,75-3,74 

Dopuszczająca 1,75-2,74 

Niedostateczna Poniżej 1,75 

 

VI. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż proponowana oceny semestralnej lub rocznej  

- Jeżeli uczeń uważa, że powinien otrzymać ocenę wyższą (o jeden) niż wystawiona, może zwrócić się 

z prośbą o ponowne sprawdzenie wiedzy z zakresu materiału realizowanego w semestrze lub roku 

szkolnym.  

- Zwrócenie się o możliwość ponownego sprawdzenia wiedzy, powinno być zgodne z terminem 

ustalonym w WSO. 

- Nauczyciel ustala zakres i termin poprawy oceny - Podwyższenie oceny wystawionej jest możliwe po 

uzyskaniu przez ucznia co najmniej 90% punktów ze sprawdzianu.  

VII. Zasady przekazywania informacji o ocenach i wiedzy ucznia  

- Dziennik elektroniczny  

- Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami  

- Konsultacje  
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- Zebrania z rodzicami  

- Rodzice i uczniowie mają prawo do otrzymania informacji o ocenie i wgląd w pracę ucznia podczas 

konsultacji, zebrań, rozmów indywidualnych.  

- Przedmiotowy system oceniania z chemii jest przedstawiany uczniom na pierwszych zajęciach, 

znajduje się on także na stronie szkoły. 

VIII. Zasady pracy w systemie zdalnym:  

- lekcje chemii on-line mogą odbywać się w czasie zgodnym z planem lekcji lub w innym terminie, po 

wcześniejszym ustaleniu; 

- komunikacja odbywa się za pomocą platformy Microsoft Teams lub aplikacji Discord; 

- przy jednej godzinie w tygodniu odbywają się naprzemiennie: lekcje on-line / lekcje z samodzielną 

pracą na podstawie materiałów i zadań przekazanych wcześniej przez nauczyciela;  

- przy dwóch lub większej ilości godzin zachowane zostają powyższe proporcje;  

- uczeń ma obowiązek uczestniczyć aktywnie w zajęciach oraz w wyznaczonym terminie: rozwiązywać 

zadania domowe i przesyłać je do nauczyciela, pisać sprawdziany on-line 



Przedmiotowy system oceniania z fizyki (poziom podstawowy) 

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie 

Nauczyciel odpowiedzialny: Michał Raczyński 

Rok szkolny: 2022/23 

 

1. Na każdą lekcję uczeń ma obowiązek przygotowania się z trzech ostatnich lekcji. Przygotowanie 

obejmuje odrobienie zadania domowego oraz przygotowanie merytoryczne. 

2. Zadaniem domowym po każdej lekcji (oprócz zagadnienia podanego przez nauczyciela) jest 

przeczytanie tematu tej lekcji z podręcznika. 

3. Ocenie mogą podlegać następujące formy aktywności ucznia: 

- zadanie domowe (waga 1.0) 

- zeszyt (waga 1.0) 

- praca klasowa (waga 3.0) 

- odpowiedź ustna (waga 1.0) 

- kartkówka (waga 1.0) 

- praca na lekcji (1.0) 

4. Każdy uczeń może w półroczu wykorzystać tyle nieprzygotowań, ile lekcji fizyki występuje w 

tygodniu. Zwalniają one z obowiązku przygotowania do lekcji (ale nie pracy na lekcji). Braki te 

uczeń zobowiązany jest uzupełnić na następną lekcję. 

5. Każdy dział kończy się pracą klasową, poprzedzoną powtórzeniem. Praca ta jest obowiązkowa i w 

przypadku nieobecności należy ją napisać.  

6. Praca klasowa musi być zapowiedziana z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Progi procentowe na poszczególne oceny (dla prac pisemnych): 

40% > niedostateczna 

40% ≤ dopuszczająca 

51% ≤ dostateczna 

71% ≤ dobra 

85% ≤ bardzo dobra 

100%= celująca (dla prac klasowych, w przypadku kartkówek maksymalna ocena, to ocena bardzo 

dobra) 

8. Ocena śródroczna wynika ze średniej ważonej otrzymanych ocen wg skali (N- średnia ocen): 

N≤1,75 niedostateczna 

N≥1,75 dopuszczająca 

N≥2,75 dostateczna 

N≥3,75 dobra 

N≥4,75 bardzo dobra 

N≥5,75 celująca (dodatkowo wymagane sukcesy w konkursach) 

 

9. Ocena końcoworoczna wynika ze średniej ważonej ocen otrzymanych w ciągu całego roku wg 

zasady z punktu 8. 



Maciej Maciejowski 

 

Przedmiotowy system oceniania z historii w Katolickim Liceum 

Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2022-2023 

 

 Osiągnięcia edukacyjne uczniów oceniane są w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności 

i aktywności.  

 Przedmiotowy system oceniania z historii obejmuje poniższe formy: 

1. Odpowiedź ustna (waga 3); 

2. Sprawdziany po zakończeniu każdego działu zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem (waga 4); 

3. Prace klasowe z całej epoki zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, w 

klasie pierwszej jedna, w klasie drugiej dwie w semestrze (waga 4); 

4. Krótka odpowiedź pisemna (kartkówka) przeprowadzona bez zapowiedzi (obejmująca 

zakres materiału z dwóch ostatnich tematów – waga 1) lub z zapowiedzią (z trzech 

ostatnich tematów – waga 3); 

5. Samodzielna praca na lekcji (np. analiza tekstu źródłowego, praca z mapą) (waga 1); 

6. Czynny udział w dyskusjach, pracach zespołowych i innych formach aktywności w 

trakcie zajęć (waga 1); 

7. Prace pisemne w postaci referatu, zadania domowego, ćwiczeń, analizy tekstu 

źródłowego lub mapy, eseju historycznego (waga 1); 

8. Pozalekcyjna aktywność ucznia, np. udział w konkursach i olimpiadach oraz wykładach 

i kołach zainteresowań, których zakres merytoryczny związany jest z realizowanym 

przedmiotem (waga od 1 do 4). 

 

Prace pisemne powinny być zwrócone uczniowi w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od 

daty ich oddania, po otrzymaniu oceny niedostatecznej uczeń musi, a dopuszczającej może ją 

poprawić (ocena z poprawy jest ostateczną wpisaną obok pierwotnej); 

Obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej oraz sprawdzianie jest obowiązkowa, 

nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać sprawdzianu w określonym terminie ma 

obowiązek uczynić to na konsultacjach w terminie ustalonym z nauczycielem; 

Jeżeli uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie traci możliwość poprawy; 

Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje ocenę 

niedostateczną i traci możliwość pisemnej poprawy. 



 Uczeń ma prawo nieprzygotowania się do zajęć dwukrotnie w semestrze. Uczeń ma 

prawo do nieprzygotowania się do zajęć jeśli jest w trakcie przygotowań do olimpiady lub 

konkursu – w uzgodnieniu z nauczycielem. 

 

 Szczegółowe zasady ustalania oceny cząstkowej z przedmiotu historia: 

0%-49% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna 

50%-55% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca 

56%-70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna 

71%-85% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra 

86%-100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra 

 

 Szczegółowe zasady ustalania oceny cząstkowej z przedmiotu historia (ocena 

poprawiana lub sprawdzian pisany w innym terminie): 

0%-53% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna 

54%-65% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca 

66%-77% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna 

78%-89% poprawnych  odpowiedzi – ocena dobra 

90%-100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra 

 Oceny są jawne. Ocenione i poprawione przez nauczyciela sprawdziany i prace klasowe 

uczniowie otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien 

uzasadnić ocenę cząstkową i semestralną. 

 Ocena semestralna i lub na koniec roku są wystawiane w oparciu o średnią ważoną z 

ocen cząstkowych: 

 1.00-1.74 – ocena niedostateczna 

 1.75-2.74 – ocena dopuszczająca 

 2.75-3.74 – ocena dostateczna 

 3.75-4.74 – ocena dobra 

 4.75-5.00 – ocena bardzo dobra  

 

 



Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klas 1 - 3 A, 1 C, 4C.

b.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z INFORMATYKI

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. ŚW.

MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W SZCZECINIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PSO obejmuje klasy pierwsze i drugie Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego 

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie. 

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z: 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie i dotyczy:

- programu nauczania autorstwa Grażyny Koba oraz jest oparty na podręczniku Informatyka 
1-3. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy, MIGRA, Wrocław 2022 
oraz materiału edukacyjnego z zakresu rozszerzonegoir.migra.pl.

1. Celem oceny ucznia jest:
a. aktywizowanie do nauki i motywowanie do dalszej pracy,

b. obserwowanie i wspieranie rozwoju,

c. informowanie o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

zakresie,

d. pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

e. powiadamianie rodziców (opiekunów), nauczycieli, wychowawców oraz

władz szkolnych o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach

ucznia.

2. Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

a. Prace klasowe/sprawdziany (testy) -  praca praktyczna przy kompute-

rze bądź praca pisemna w postaci testu lub zadań obejmująca materiał

ujęty w formie działu i jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiada-

na z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia. Jeżeli w ustalonym terminie z

przyczyn organizacyjnych nie było pracy klasowej (np. wycieczka itp.) ko-

lejnym terminem obowiązującym są następne zajęcia. Osoby nieobecne

mają obowiązek zaliczyć prace klasowe w ustalonym terminie, w przeciw-

nym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Termin poprawy

pracy klasowej na ocenę wyższą jest uzgadniany z zainteresowanymi

uczniami. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej

w terminie 10 dni nauki szkolnej od jej otrzymania. Ocena  otrzymana z

poprawy wpisywana jest do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny

niedostatecznej. Poprawie mogą ulec oceny inne niż niedostateczne tylko i

wyłącznie za zgodą nauczyciela.

Kartkówka  praca trwająca do 20 minut, dotyczy 3 ostatnich tematów 
lekcji, zagadnień i nie jest zapowiadana. Kartkówki są wykonywane przy 
komputerze lub jako prace pisemne w postaci testu bądź zadań. Osoby
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nieobecne mają obowiązek zaliczyć „kartkówki” w ustalonym terminie, w 
przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Odpowiedzi ustne

a. Uczeń odpowiada przy stanowisku roboczym.
b. Ocenę za odpowiedź ustną można poprawić, ustalając z nauczycielem ter-

min i zakres materiału, który uczeń chce zaliczyć.

4. Aktywność

a. Za rozwiązanie problemów o większym stopniu trudności podczas lekcji bę-
dzie wystawiana ocena.

b. W przypadku form aktywności obejmujących łatwy materiał lub o przecięt-
nym stopniu trudności ocena może być ustalona łącznie za klika lekcji.

c. Aktywność (brak aktywności) oraz praca na lekcji, praca domowa ucznia
może być oceniana stopniem lub znakiem „+” i „–”, na podstawie których
uczeń otrzymuje ocenę: trzy „+” to ocena bardzo dobra, trzy „-„ to ocena
niedostateczna.

5. Samodzielność pracy w klasie i w domu

Uczeń pracujący szybciej niż klasa, może poprosić o rozwiązanie dodatkowych za-

dań. Za każdą taką formę aktywności na lekcji lub w domu może uzyskać dodat-

kową ocenę. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej przez rodziców

terminy sprawdzenia przerobionego materiału są uzgadniane z nauczycielem.

Uczeń otrzymuje określony limit czasu na uzupełnienie braków. Uczeń nie może

być zwolniony z opanowania niektórych działów materiału.

6. Jawność ocen

Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobie sprawdzania

osiągnięć. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych

opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

7. Dostosowanie wymagań

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

w  wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć

uczestnictwa w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić

uwagę na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania informacji w domu -

uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

8. Ocena semestralna (okresowa)

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w

czasie semestru. Dopuszczalne jest stosowanie symboli plus (+) oraz minus (-).

Ocena wystawiona przez system Librus jest tylko propozycją. Ostateczna ocena

semestralna jest wystawiona przez nauczyciela.
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9. Ocena roczna (końcoworoczna)  

Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie 

całego roku szkolnego. Dopuszczalne jest stosowanie tylko pełnych ocen bez do-

datkowych symboli. Ocena semestralna oraz roczna nie jest średnią arytmetyczną 

ocen cząstkowych. Ocena wystawiona przez system Librus jest tylko propozycją. 

Ostateczna ocena końcoworoczna jest wystawiana przez nauczyciela. 

Największy wpływ na ocenę mają: 

 prace klasowe (sprawdziany), 

 testy, 
 kartkówki, 
 odpowiedzi ustne, 

samodzielność i pilność,
 prace w domu. 

Przy ocenianiu prac klasowych, testów i kartkówek stosuje się 

następujący przelicznik procentowy: 

 ocena niedostateczna – 0% do 40%  
 ocena dopuszczająca – 41% do 55%  
 ocena dostateczna – 56% do 70%  

ocena dobra – 71% do 85%  
ocena bardzo dobra – 86% do 97%  

 ocena celująca – 98% do 100%  

10. Zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne 

1. Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela.  

2. Uczeń ma wgląd do swoich prac własną prośbę w miejscu i terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

3. Rodzic ma wgląd do prac pisemnych tylko na terenie szkoły podczas 

wywiadówek  i dyżurów nauczycielskich. 

11.   Szczegółowe zasady okresowego podsumowania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów 

 Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym w 

rozporządzeniu dyrektora szkoły. 

 Na minimum miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną uczeń zostaje 

poinformowany o przewidywanej ocenie semestralnej (rocznej), w tym również o 

zagrożeniu oceną niedostateczną. 

 Wszystkie przewidywane oceny wpisywane są w dzienniku w osobnej rubryce. 

Na ocenę semestralną (roczną) wymienione wcześniej formy aktywności mają na-
stępujący wpływ: 
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Metoda sprawdzania osiągnięć Waga 

Prace klasowe, sprawdziany prak-

tycznego wykorzystania zdobytej 

wiedzy i umiejętności 

4 

Testy i kartkówki 3 

Odpowiedzi ustne 2 

Inne (np. projekty, prezentacje) 2 

Zadania domowe 1 

Aktywność na lekcji, praca w grupie 1 

 Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w pod-
stawie programowej, a w szczególności: 

• nie potrafi samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się sprzętem komputerowym, 

• nie zna podstawowych elementów komputera i ich funkcji, 

• nie umie wykorzystać podstawowych usług systemu operacyjnego, 

• nie potrafi rozwiązać, mimo pomocy nauczyciela prostych zadań opartych o sche-

maty, nie opanował podstawowych pojęć i terminologii komputerowej. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował prawie wszystkie treści przewi-

dziane w podstawie programowej, jednak wykazuje pewne braki, a w szczególności po-

trafi: 

• korzystać z usług systemu operacyjnego przy drobnej pomocy nauczyciela, 

• samodzielnie i bezpiecznie posługuje się komputerem, jego urządzeniami i opro-

gramowaniem, 

• prawidłowo formułuje swoje wypowiedzi opisujące zadania wykonywane z pomocą 

komputera, 

• w bardzo prostych sytuacjach stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązy-

wania 

typowych praktycznych i szkolnych problemów, 

• za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 41%-50% punktów, 

• opanował materiał w takim czasie, że możliwe jest kształcenie na wyższym pozio-

mie. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie treści zawarte w pod-
stawie programowej, a w szczególności potrafi: 

• operować podstawowymi pojęciami informatycznymi, 
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• rozwiązywać podstawowe problemy w zakresie podstawy programowej, 

• precyzyjnie formułuje swoje myśli, 

• stosuje zdobytą wiedzę w innych dziedzinach do pracy z komputerem, 

• sprawnie i bezpiecznie posługuje się urządzeniami, systemem komputerowym 

oraz oprogramowaniem, 

• korzysta z różnych multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych 

za pomocą komputera, 

• za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 51% - 70% punktów. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w stopniu dobrym treści zawarte w reali-
zowanym programie nauczania, a w szczególności potrafi: 

• samodzielnie rozwiązywać umiarkowanie złożone problemy, 

• stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych 

i szkolnych problemów, 

• samodzielnie, świadomie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym 

i jego oprogramowaniem, 

• swobodnie posługuje się poznanymi pojęciami, 

• przeprowadza niezbyt złożone rozumowania dedukcyjne, 

• za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 71% - 85% punktów, 

• wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością. 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu bardzo dobrym opanował treści 
przewidziane realizowanym programem, a w szczególności potrafi: 

 
• stosować poprawną terminologię informatyczną, 

• wybierać, łączyć i celowo stosować różne narzędzia informatyczne do rozwiązywa-

nia typowych problemów praktycznych i szkolnych, 

• przeprowadzać rozumowania dedukcyjne w sytuacjach nietypowych, 

• ma rozwinięte myślenie abstrakcyjne, 

• rozumie i stosuje w praktyce normy prawne dotyczące ochrony praw autorskich, 

• dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów, 

• wyróżnia się systematycznością i obowiązkowością, 

• za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 86% - 97% punktów. 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny 

zakres programu a w szczególności: 

• potrafi korzystać z różnych źródeł informacji (Internet, multimedia itp.), 

• potrafi rozwiązywać zadania z o dużym stopniu trudności, 

• korzysta z literatury fachowej, 

• za prace klasowe i sprawdziany uzyskuje 98% - 100% punktów. 

• biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teore-

tycznych i praktycznych, 

• bierze aktywny udział w konkursach i akcjach związanych z informatyką 

oraz  posiada wiedzę i umiejętności wykraczające  poza program  nauczania. 

 

KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM A NAUCZYCIELEM 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 



Przedmiotowy System Oceniania z informatyki 

mgr Marek Hajdukiewicz  Strona 6 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowni komputero-

wej. 

3. Przedmiotem oceny na zajęciach informatyki jest głównie praca ucznia w czasie lek-

cji, sprawdzanie nabytej przez niego wiedzy i umiejętności oraz jego zaangażowanie 

w pracę grupy i umiejętność współpracy. 

4. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

5. Uczeń powinien być przygotowany na zajęcia z trzech ostatnich lekcji, z których 

może zostać odpytany bez zapowiedzi lub napisać kartkówkę. 

6. Raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do zajęć, oprócz zapowiedzia-

nych wcześniej prac klasowych i sprawdzianów. Nieprzygotowanie należy zgłosić 

niezwłocznie na początku lekcji. 

7. Za brak zadania domowego lub innych zadanych czynności i projektów, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. Jest jednocześnie zobowiązany do uzupełnienia 

zaległości na następną godzinę lekcyjną. 

8. Prace klasowe i sprawdziany praktyczne są obowiązkowe. 

9. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany 

jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

10.Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 

11.Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nau-

czycielem. 

12. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej lub sprawdzianu praktycznego i z jego winy nie 

daje możliwości nadrobienia braków otrzyma ocenę niedostateczną. 

13.Wszystkie prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela. 

14.Uczeń ma wgląd do swoich prac na własną prośbę w miejscu i terminie uzgodnio-

nym z nauczycielem. 

15.Rodzic ma wgląd do prac pisemnych tylko na terenie szkoły podczas wywiadówek  i 

dyżurów nauczycielskich. 

16.Po dłuższej nieobecności, usprawiedliwionej nieobecności  w szkole ucznia (powyżej 

2 tygodni), uczeń ma prawo nie być oceniany na pierwszej lekcji po nieobecności 

(nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów praktycznych). 

17.Tryb i warunki, w jakich uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż ocena proponowa-

na 

- poprawa oceny proponowanej na ocenę wyższą następuje wyłącznie na wy-

raźną prośbę ucznia i za zgodą nauczyciela; 

- następuje po uzyskaniu przez ucznia zaliczeń wskazanych przez nauczyciela 

działów i ocen cząstkowych; 

- proces zaliczania musi zakończyć się nie później niż na ostatniej, planowanej 

lekcji informatyki danego ucznia, przed terminem ostatecznego wystawie-

nia oceny końcowej. 

18. Tryb i warunki, w jakich uczeń może otrzymać ocenę niższą niż ocena proponowa-

na: 

- uczeń może otrzymać ocenę niższą od proponowanej w przypadku, gdy w 

okresie od przedstawienia oceny proponowanej do czasu ostatecznego wy-

stawienia oceny otrzymuje oceny niższe niż poziom oceny zaproponowa-

nej; 

- w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w okresie od dnia 

proponowania oceny do momentu ostatecznego wystawienia oceny. 

19. Uczeń który w sposób nieusprawiedliwiony opuścił ponad 50% zajęć może nie być 

klasyfikowany z przedmiotu. 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

 

Nauczyciel: Berenika Rucioska-Karaś 

Przedmiot: język angielski 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Wiedza i umiejętności uczniów oceniane są w skali procentowej, która przekłada się na oceny w 

następujący sposób: 

90-100% bardzo dobry 

75-89% dobry 

65-74% dostateczny 

55-64% dopuszczający 

0-54% niedostateczny 

Dziennik elektroniczny oblicza średnią ważoną ocen ucznia, na podstawie której nauczyciel wystawia 

ocenę na koniec półrocza i roku szkolnego. Warunkiem uzyskania oceny dopuszczającej na koniec 

półrocza i roku szkolnego jest uzyskanie średniej ocen przynajmniej 1,75. Uczeo ma prawo odwoład 

się od proponowanej oceny koocowej i złożyd podanie z prośbą o ponowne rozpatrzenie oceny. W 

takim przypadku nauczyciel przygotowuje sprawdzian z całego półrocza lub roku szkolnego, oceniany 

według powyższej skali. Według tej skali oceniane są też egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe. 

Sprawdziany z półrocza i roku szkolnego muszą odbyd się przed radą klasyfikacyjną. 

 

Przewidziano następujące kategorie ocen: 

1. Prace klasowe z wagą 4. Jeżeli uczeo nie napisze pracy w terminie, otrzymuje tymczasowo 0. W 

ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac należy napisad sprawdzian w terminie 

dodatkowym. W przeciwnym wypadku nauczyciel zamienia 0 na ocenę niedostateczną. Prace klasowe 

napisane na ocenę niedostateczną w pierwszym terminie należy poprawid w ciągu dwóch tygodni od 

dnia oddania sprawdzonych prac. 

2. Wypracowania z wagą 3 również są obowiązkowe. Zasady pisania wypracowao w drugim terminie i 

poprawiania ocen niedostatecznych są takie jak w przypadku części testowej (punkt 1). 

Wypracowania maturalne oceniane są według kryteriów maturalnych, a pozostałe pod względem 

treści (30%), formy (30%) i języka (40%). 

3. Kartkówki i odpowiedzi ustne z wagą 3. Nauczyciel sprawdza w ten sposób wiedzę i umiejętności 

ucznia z trzech ostatnich lekcji. 



4. Prezentacje z wagą 3 są obowiązkowe. Zasady prezentowania referatów w drugim terminie i 

poprawianie ocen niedostatecznych są takie jak w przypadku prac klasowych. 

5. Prace domowe z wagą 2. Brak pracy domowe skutkuje oceną niedostateczną. Przez odrobioną 

pracę domową rozumie się wykonanie wszystkich zadanych dwiczeo. 

6. Aktywnośd z wagą 3. Uczniowie otrzymują plusy i minusy, które składają się na ocenę stawianą pod 

koniec półrocza. Pięd plusów to ocena bardzo dobra, pięd minusów niedostateczna. 

7. Konkursy i olimpiady z wagą 2 lub 6, w zależności od rangi konkursu i osiągniętego wyniku. 

8. Ocena bardzo dobra z wagą 3 za niewykorzystane nieprzygotowanie lub stuprocentową frekwencję 

na lekcjach języka angielskiego. Oceny te stawiane są pod koniec półrocza. 

 

Uczniom klas pierwszych i drugich przysługuje prawo do zgłoszenia nieprzygotowania trzy razy w 

ciągu półrocza, a uczniom klas trzecich pięd razy w ciągu roku. Zgłoszenie nieprzygotowania lub 

wylosowanie szczęśliwego numerka zwalnia ucznia z pracy domowej, kartkówki i odpowiedzi ustnej, 

ale nie zwalnia z zapowiedzianych prac klasowych, wypracowao i prezentacji. 

 

Sprawy nie ujęte w tym dokumencie, w tym egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, reguluje szkolny 

statut i regulamin oceniania. 

   



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

EWA TUREK 

JĘZYK ANGIELSKI 

2022/2023 

 

Wiedza i umiejętności uczniów oceniane są w skali procentowej, która przekłada się na oceny w 

następujący sposób:  

 90-100% bardzo dobry 

75-89% dobry 

65-74% dostateczny 

55-64% dopuszczający 

0-54% niedostateczny 

Ocenę celującą semestralną lub cząstkową uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, a swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania określone podstawą 

programową . 

1.Ocenianiu podlegają określone przez podstawę programową i program nauczania: 

a/ Wiadomości i umiejętności w zakresie: 

-sprawności rozumienia tekstu mówionego, 

-sprawności mówienia, 

-sprawności w rozumienia tekstu pisanego, 

-pisania różnych form wypowiedzi, 

-przekładu tekstu, 

- posługiwania się strukturami gramatycznymi 

2.Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

a/ praca klasowa 

b/ kartkówka 

c/odpowiedź ustna; rozmowa, dialog, dyskusja, prezentacja 

d/różnorodne formy pozytywnej aktywności na lekcji 

e/ pisemne prace domowe 



f/ dodatkowa praca na rzecz własnych uzdolnień z języka angielskiego. 

3.Nieprzygotowanie i formy poprawiania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych: 

a/ uczeń poprawia oceny cząstkowe z prac domowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych przez 

uczestniczenie w zajęciach i wszystkich formach sprawdzania wiadomości 

b/ oceny niedostateczne z prac klasowych i kartkówek poprawiane są przez ucznia w terminie dwóch 

tygodni od daty ich otrzymania  w formie ustalonej przez nauczyciela  na konsultacjach w których 

uczestnictwo należy zgłosić nauczycielowi co najmniej trzy dni wcześniej przed ich datą. 

W sytuacji wyjątkowej, kiedy długa nieobecność ucznia jest spowodowana choroba przewlekła 

nauczyciel posiada prawo przedłużenia terminu zaliczenia pracy klasowej 

c/ Uczeń nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych posiada prawo dwukrotnego zgłoszenia 

nieprzygotowania do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

prac klasowych. Fakt nieprzygotowania odnotowany zostaje w  dzienniku lekcyjnym. Uczniowie 

nieobecni z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych korzystają ze zwolnień na zasadach 

określonych  w szkolnym regulaminie. 

d/Uczeń, który otrzymał na pierwszy semestr ocenę niedostateczną: uzupełnia brakujące wiadomości 

i umiejętności i zalicza je w formie i terminie określonych przez nauczyciela. Termin zaliczenia  

brakujących wiadomości musi nastąpić nie później niż dwa tygodnie po feriach zimowych. 

Niedostateczną ocenę roczną uczeń zalicza w formie egzaminu poprawkowego zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

4. Przechowywanie prac ucznia i sposób przekazywania informacji rodzicom i prawnym opiekunom: 

a/Poprawione i ocenione prace klasowe są oddawane do wglądu uczniom po ich omówieniu i 

wpisaniu ocen do dziennika. Nauczyciel przechowuje je do 1.09 następnego roku szkolnego po 

którym to czasie zostają oddane uczniom lub zniszczone. Inne prace pisemne oddawane są uczniom 

po uprzednim omówieniu i wpisaniu ocen. Prace uczniów nieobecnych w tym dniu przechowuje 

nauczyciel i oddaje uczniom po pojawieniu się ich w szkole. Prace celowo nieodebrane przez uczniów 

w terminie jednego miesiąca ulegają zniszczeniu. 

b/ Informację o ocenach cząstkowych ucznia , jego postępach i szczególnych osiągnięciach nauczyciel 

przekazuje  wychowawcy klasy oraz rodzicom w formie wpisu do dziennika  i w formie ustnej.  

c/ Informacje na temat postępów uczniów , ich osiągnięć, form pomocy udziela nauczyciel podczas 

konsultacji zgodnie z kalendarzem wyznaczonym przez szkołę. 

 

5.Oceny cząstkowe i zasady ich wystawiania. 

a/ wszystkie umiejętności oraz prace pisemne oceniane są wg skali procentowej , która została 

podana powyżej. 

b/ prace klasowe zostają zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem  i poprzedzona jest lekcją 

powtórzeniową. Uczeń który nie przystąpił do napisania pracy klasowej ma obowiązek uczynić to w 



ciągu dwóch tygodni od terminu wyjściowego. Dodatkowy termin zaliczenia ustala nauczyciel w 

porozumieniu z uczniem. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel posiada prawo wydłużenia terminu 

zaliczenia pracy klasowej 

c/poprawa innych form sprawdzenia wiadomości i umiejętności dotyczy tylko ocen niedostatecznych 

i odbywa się tylko raz w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej po uprzednim 

zapisaniu się na konsultacje w terminie nie krótszy niż trzy dni od dnia konsultacji 

d/ aktywność służąca rozwojowi ucznia zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą znaku+. 

Pięć plusów stanowi 100%. Niechęć do pracy lub aktywność nie służąca rozwojowi ucznia np. 

posługiwanie się językiem polskim bez zgody nauczyciela zaznaczane są w dzienniku znakiem -, który 

posiada wartość  - 33%. Ocenianie aktywności polega na sumowaniu plusów i minusów oraz na 

przeliczeniu ich według skali procentowej. 

e/ uczestnictwo w eliminacjach szkolnych do olimpiady z języka angielskiego i uzyskanie co najmniej 

50 poprawnych odpowiedzi uczeń otrzymuje 105% liczonych do klasyfikacji semestralnej lub rocznej. 

f/ Ocenę semestralną lub roczną  wystawia nauczyciel obliczając średnią wartość procentową 

wszystkich osiągnięć ucznia po przeliczeniu jej na ocenę według skali zamieszczonej powyżej. 
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 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – Język angielski  

Kamila Kałuziak- Mrozicka 

  

System oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 czerwca 2015  

roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) oraz 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania wg Regulaminu oceniania Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie  

Wiadomości ogólne:  

W codziennej praktyce obserwujemy ucznia w wielu sytuacjach w związku z procesem uczenia 

się. Uczeń podejmuje w szkole i poza nią rozmaite działania - wykazuje aktywność w różnych 

obszarach:  

 ze względu na organizację pracy (np. praca samodzielna, praca w grupie),  

 ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (np. prace pisemne, wypowiedzi ustne),  

 ze względu na rodzaj zadań (np. typowe ćwiczenia i zadania, zadania problemowe, ćwiczenia i 

zadania trudne).  

 

Ocenianie ucznia obejmuje wszystkie obszary jego aktywności.  

Przedmiotowy system oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, 

które wynikają z programów nauczania oraz formułowania oceny.  

I. Ogólne zasady oceniania:  

1. Ocenianiu podlegają określone przez podstawę programową i program nauczania:  

a) Wiadomości znajomość umiejętności znajomość w zakresie:  

-sprawności rozumienia tekstu mówionego  

-sprawności mówienia  

-struktur gramatycznych  

-sprawności znajomość rozumieniu tekstu pisanego  

-pisania różnych form wypowiedzi,  

-przekładu tekstu oryginalnego  

b) Wiadomości kulturowo-historyczne na temat krajów anglojęzycznych  

c) Postawy:  

-samodzielność i aktywność na lekcji  

-pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem  

d) Praca w zespole  

e) Obecność i przygotowanie do lekcji  

2. Formy sprawdzania umiejętności wiadomości:  

a) praca klasowa z unitu lub dwóch, sprawdzian z 4-6 lekcji  

b) kartkówka z 1-3 godzin lekcyjnych 

c) odpowiedz ustna, dialog, dyskusja, prezentacja ustna 

d) aktywność na lekcji  

f) prace domowe  

g) dodatkowa praca na rzecz kształcenia umiejętności i poszerzania wiedzy  

 

3. Nieprzygotowanie i formy poprawiania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych:  

a) Uczeń poprawia oceny cząstkowe z prac domowych,  odpowiedzi ustnych przez uczestniczenie 

w zajęciach, oraz wszystkich formach aktywności, jak i przez uzyskiwanie z kolejnych form 

sprawdzania ocen lepszych.  

W PRZYPADKU POPRAWIANIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ Z KARTKÓWKI DO 

ŚREDNIEJ UWZGEDNIA SIĘ OBIE OCENY: NIEDOSTATECZNĄ ORAZ POPRAWIONĄ. 
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b) oceny z prac klasowych i sprawdzianów poprawiane są przez ucznia w ciągu 2 tygodni od daty 

ich otrzymania w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Niepoprawienie pracy 

klasowej w ciągu dwóch tygodni obniża ocenę z poprawy o jeden w dół. Jedynie po okazaniu 

zwolnienia lekarskiego uczniowi zezwala się napisać poprawę w terminie dłuższym niż dwa 

tyg od pisania pr. klasowej/testu bez konsekwencji obniżania oceny. Poprawiać można jedynie 

oceny niedostateczne  uzyskane na pracach klasowych oraz sprawdzianach. 

c) Uczeń, który nie zgadza się z otrzymanej oceny klasyfikacyjnej ma prawo zwrócić się z 

pisemnym wnioskiem o powtórne przeanalizowanie ocen cząstkowych. Fakt ten razem z decyzją 

nauczyciela zostaje odnotowany w dzienniku. Wniosek taki zostaje złożony najpóźniej na trzy 

dni przed przewidzianym przez kalendarz szkolny terminem do wystawienia ocen 

klasyfikacyjnych.  

d) Na pisemny wniosek ucznia, nauczyciel ma prawo umożliwić sprawdzenie wiadomości i 

umiejętności semestralnych lub rocznych ucznia w celu podniesienia jego oceny. Formę 

sprawdzenia ustala nauczyciel (pisemna lub ustna). Sprawdzian taki, odbywa się nie później niż 

na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wynik sprawdzianu 

może mieć wpływ na podwyższenie oceny, jej utrzymanie lub obniżenie.  

e) Uczeń nieprzygotowany do zajęć ma prawo zgłosić (po sprawdzeniu obecności przez 

nauczyciela) nieprzygotowanie. Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych  Nieprzygotowanie 

zwalnia z:  

-zadania domowego pisemnego (oprócz wypracowania zadanego z tygodniowym 

wyprzedzeniem). 

-zadania typu wypowiedz ustna (oprócz dłuższej wypowiedzi zadanej z tygodniowym 

wyprzedzeniem) 

  Przekroczenie liczby zgłoszonych nieprzygotowań równa się z oceną niedostateczną.  

 

f) Uczeń, który otrzymał na pierwszy semestr ocenę niedostateczną uzupełnia brakujące 

wiadomości i poprawia ocenę w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Termin zaliczenia 

brakujących wiadomości musi nastąpić nie później niż w 2 tyg. po feriach zimowych. Uczeń 

przygotowując się do zaliczenia może korzystać z pomocy nauczyciela. Niedostateczną ocenę 

roczną uczeń zalicza w formie egzaminu poprawkowego zgodnie z obowiązującym prawem.  

3. Uczniowie z orzeczeniem z poradni  

Uczniom, mającym orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje się sposób 

oceniania i umożliwia pracę według zaleceń sporządzonych w opinii.  

4. Przechowywanie prac ucznia i sposób przekazywania informacji rodzicom i prawnym 

opiekunom:  

a) Poprawione i ocenione: wszelkie wypracowania oddawane są uczniom po ich omówieniu i 

wpisaniu ocen do dziennika. Prace uczniów nieobecnych w tym dniu przetrzymuje nauczyciel i 

oddaje uczniom po ich pojawieniu się na zajęciach. Prace celowo nieodbierane po miesiącu mogą 

ulec zniszczeniu.  
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b) Ocenione prace klasowe,  sprawdziany, kartkówki  zostają uczniowi oddane tylko do wglądu w 

celu omówienia błędów. Po zapoznaniu się z wynikami nauczyciel przechowuje testy do końca 

roku szkolnego.  

c) Informacje o ocenach i postępach ucznia nauczyciel przekazuje wychowawcy klasy oraz 

rodzicom/prawnym opiekunom w formie wpisu do dziennika i w formie ustnej.  

d) Nie później niż na 2 tyg. przed semestralnym i klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wystawione zostają ołówkiem planowane projekty ocen końcowych. 

Przewidywana ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie w wyniku otrzymania przez ucznia 

nowych ocen cząstkowych. O planowanych ocenach zostają poinformowani obecni w szkole 

uczniowie oraz wychowawca klasy, który przekazuje informacje rodzicom.  

e) Informacje na temat postępów ucznia, osiągnięć, ocen, zasad oceniania, wymagań 

edukacyjnych, form pomocy, udziela nauczyciel podczas konsultacji zgodnie z kalendarzem 

określonym przez szkołę.  

5. Wymagania edukacyjne w formie szczegółowej zawarte zostały w wynikowych planach 

nauczania. Kryteria oceniania: mówienia, słuchania, czytania, gramatyki i słownictwa zawierają 

załączniki 1,2,3,4 od p.s.o.  

5. Kryteria wystawiania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych z j. angielskiego.  

a) obowiązująca skala ocen:  

 celujący – 6 – cel –pow. 100%   dotyczy prac klasowych 

 bardzo dobry 5  bdb  90% -100%  

 dobry plus 4+  db + 85%-89%  

 dobry  4  db 75%-84%  

 dostateczny plus 3+:   dost + 70%-74%  

 dostateczny  3  dst 65%-69%  

 dopuszczający plus  2+    dop + 60%-64%  

 dopuszczający  2  dop 55%-59%  

 niedostateczny 1  ndst. Poniżej 55%  

  

 

b)  Nauczyciel ma prawo  zadać zadanie dodatkowe za brak pracy w czasie lekcji bądź 

utrudnianie toku zajęć , brak wykonania zadania skutkuje oceną niedostateczną.   

 

II. Zasady wystawiania ocen:  

1. Zasady wystawiania ocen cząstkowych:  

a)Prace klasowe  

Prace klasowe ( testy z unitu lub dwóch (w klasie 3) przewidziane są od 3 do 5 w semestrze 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową. Oceny z 

prac klasowych wystawiane są wg skali procentowej w pkt. 5a. Uczeń, który nie przystąpił do 

napisania pracy klasowej ma obowiązek uczynić to w ciągu dwóch tygodni od terminu, w którym 

pisała klasa. Termin ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. W sytuacjach wyjątkowych, 

kiedy długa nieobecność ucznia w szkole spowodowana jest przewlekłą chorobą nauczyciel 

posiada prawo wydłużenia terminu zaliczenia pracy klasowej. Brak zaliczenia pracy klasowej w 

terminie powoduje, iż uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Testy przewidziane są po każdym 

przerobionym ‘unicie’ – dziale z podręcznika i przy ich pisaniu obowiązują również ww zasady. 

b) Sprawdziany z 4-6 lekcji 

Są zapowiadane przez nauczyciela, oceny są wystawiane w skali procentowej zgodnie z pkt.5a. 

Poprawie podlega jedynie ocena niedostateczna. Przy nieobecności ucznia obowiązują zasady jak 

w przypadku pracy klasowej.   

c) Kartkówki 

Kartkówki mogą być z 3 ostatnich lekcji, mogą być zapowiedziane bądź niezapowiedziane.  

d)Wypracowania:  

Wypracowania mogą być pisane w czasie lekcji bądź mogą być formą zadania domowego. 



4 
 

Ocenie podlegają następujące kategorie: 1.  Zgodność z poleceniem ( Treść oraz forma ), 2. 

Spójność i logika, 3. Zakres środków językowych, 4, Poprawność środków językowych. Kryteria 

oceny wypracowań odpowiadają kryteriom oceny prac maturalnych wg OKE. 

e)Znajomość słownictwa oraz tzw. języka funkcyjnego oceniane w formie odpowiedzi ustnej lub 

pisemnej (słownictwo).  

f) Zadanie domowe. Leksykalne,  gramatyczne, bądź inne zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

podlegają ocenie w zależności od wykonania bądź braku. Za wykonanie zadania domowego 

uznaje się rozwiązanie wszystkich zadań /przykładów bądź próbę ich rozwiązania. Po 

sprawdzeniu-odczytaniu zadania nauczyciel przyznaje  +.  Piąty plus skutkuje wpisaniem oceny 

bdb do dziennika. Piąty minus skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.  

g) Wypowiedz ustna. Przygotowana w czasie lekcji lub w domu prezentacja ucznia, nie może być 

odczytana, wymaga odtworzenia z pamięci (można korzystać z notatek). Podlega ocenie wg 

ustalonych kryteriów podanych uczniowi. Brak wypowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.  

h)Aktywność na lekcji. Nauczyciel odnotowuje aktywność ucznia przy pomocy znaku +. 5 

znaków + skutkuje oceną bardzo dobrą z aktywności zapisaną w dzienniku.  

i) Olimpiady – uczestniczenie w olimpiadach szkolnych i uzyskanie co najmniej 50% poprawnych 

odpowiedzi powoduje, ze uczeń otrzymuje 105% tj. ocenę celujący liczonych do klasyfikacji 

klasyfikacji semestralnej lub rocznej. Za udział w innych konkursach z j. angielskiego i zajęcie 

znaczących miejsc uczeń otrzymuje 100% tj. ocenę bdb.  

  

2. Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych i semestralnych.  

a)Ocena semestralna i końcowa nie jest samą średnią wartości ocen cząstkowych (wg skali 

procentowej pkt. I/5a) lecz również uwzględnia hierarchię ważności ocen:  

1. Prace klasowe, sprawdziany  

2. Wypowiedzi ustne lub pisemne, kartkówki  

3. Aktywność podczas lekcji. 

4. Zadania domowe  

5. Uczestnictwo i zaangażowanie w konkursach, kołach, wykładach  

b) Ocenę celującą semestralną lub cząstkową otrzymuje uczeń który spełnia wymagania na ocenę 

bardzo dobrą a swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania określone 

podstawą programową i programem nauczania dla etapu kształcenia na którym się znajduje.  

3. Zagrożenie oceną niedostateczną.  

Zasady wystawiania ocen niedostatecznych podlegają zasadom zamieszczonym 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wg Liceum Katolickiego im. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Szczecinie. 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA   

Język angielski w roku szkolnym 2022/2023 w Katolickim Liceum 
Ogólnokształcącym im. św. M. M. Kolbego  

Opracowała mgr Magdalena Koniarska 

 
System oceniania oparty jest na  Rozporządzeniu MEN z dnia 15 czerwca 2015 r. w 
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) oraz 
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania wg Regulaminu oceniania Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie 
 
Wiadomości ogólne:  
W codziennej praktyce obserwujemy ucznia w wielu sytuacjach w związku z procesem 
uczenia się. Uczeń podejmuje w szkole i poza nią rozmaite działania - wykazuje 
aktywność w różnych obszarach: 

 ze względu na organizację pracy (np. praca samodzielna, praca w grupie), 
 ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (np. prace pisemne, wypowiedzi 

ustne),  
 ze względu na rodzaj zadań (np. typowe ćwiczenia i zadania, zadania 

problemowe, ćwiczenia i zadania trudne). 

Ocenianie ucznia obejmuje wszystkie obszary jego aktywności.  

Przedmiotowy system oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych, które wynikają z programów nauczania oraz formułowania 
oceny. 

I. Ogólne zasady oceniania: 
1. Ocenianiu podlegają określone przez podstawę programową i program 
nauczania: 
a) Wiadomości znajomość umiejętności znajomość w zakresie: 
-sprawności rozumienia tekstu mówionego 
-sprawności mówienia 
-struktur gramatycznych 
-sprawności znajomość rozumieniu tekstu pisanego 
-pisania różnych form wypowiedzi, 
-przekładu tekstu oryginalnego 
b) Wiadomości kulturowo-historyczne na temat krajów anglojęzycznych 
c) Postawy: 
-samodzielność i aktywność na lekcji 
-pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem 
d) Praca w zespole 
e) Obecność i przygotowanie do lekcji 



 
 
2. Formy sprawdzania umiejętności wiadomości: 
a) praca klasowa  
b) kartkówka 
c) odpowiedz ustna, dialog, dyskusja  
d) aktywność na lekcji 
f) projekty, prezentacje 
g) dodatkowa praca na rzecz kształcenia umiejętności i poszerzania wiedzy 
h) prowadzenie zeszytu-słowniczka 
3. Nieprzygotowanie i formy poprawiania ocen cząstkowych i 
klasyfikacyjnych: 
a) Uczeń poprawia oceny cząstkowe z kartkówek, odpowiedzi ustnych przez 
uczestniczenie w zajęciach, oraz wszystkich formach aktywności, jak i przez 
uzyskiwanie z kolejnych form sprawdzania ocen lepszych. 
b) oceny z prac klasowych i testów poprawiane są przez ucznia w ciągu 2 tygodni od 
daty ich otrzymania w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.  
c) Uczeń, który nie zgadza się z otrzymanej oceny klasyfikacyjnej ma prawo zwrócić 
się z pisemnym wnioskiem o powtórne przeanalizowanie ocen cząstkowych. Fakt ten 
razem z decyzją nauczyciela zostaje odnotowany w dzienniku. Wniosek taki zostaje 
złożony najpóźniej na trzy dni przed przewidzianym przez kalendarz szkolny 
terminem do wystawienia ocen klasyfikacyjnych.  
d) Na pisemny wniosek ucznia, nauczyciel ma prawo umożliwić sprawdzenie 
wiadomości i umiejętności semestralnych lub rocznych ucznia w celu podniesienia 
jego oceny. Formę sprawdzenia ustala nauczyciel (pisemna lub ustna). Sprawdzian 
taki, odbywa się nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. Wynik sprawdzianu może mieć wpływ na 
podwyższenie oceny, jej utrzymanie lub obniżenie.  
e) Uczeń nieprzygotowany do zajęć ma prawo zgłosić (po sprawdzeniu obecności 
przez nauczyciela) nieprzygotowanie. Nie dotyczy to lekcji powtórzeniowych 
(wyjątkiem jest powrót do szkoły po min tygodniowej nieobecności).  
Uczeń ma prawo zgłosić 2 nieprzygotowania w ciągu semestru.  
Nieprzygotowanie zwalnia z: 
-odpowiedzi  
-niezapowiedzianej kartkówki 
Nieprzygotowanie odnotowane zostaje w dzienniku w rubryce ocen w formie daty lub 
skrótu ‘np.’. Uczniowie nieobecni dłużej niż 3 dni  roboczych z j. angielskim, 
korzystają ze zwolnień na zasadach określonych w szkolnym regulaminie oceniania. 
Przekroczenie liczby zgłoszonych nieprzygotowań równa się z oceną niedostateczną.  
f) Uczeń, który otrzymał na pierwszy semestr ocenę niedostateczną uzupełnia 
brakujące wiadomości i poprawia ocenę w formie i terminie ustalonym przez 
nauczyciela. Termin zaliczenia brakujących wiadomości musi nastąpić nie później niż 
w 2 tyg. po feriach zimowych. Uczeń przygotowując się do zaliczenia może korzystać z 
pomocy nauczyciela. Niedostateczną ocenę roczną uczeń zalicza w formie egzaminu 
poprawkowego zgodnie z obowiązującym prawem.  
 
3. Uczniowie z orzeczeniem z poradni 
Uczniom, mającym orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosowuje 
się sposób oceniania i umożliwia pracę według zaleceń sporządzonych w opinii.  
 



4. Przechowywanie prac ucznia i sposób przekazywania informacji 
rodzicom i prawnym opiekunom: 
a) Poprawione i ocenione: wszelkie wypowiedzi pisemne i kartkówki oddawane są 
uczniom po ich omówieniu i wpisaniu ocen do dziennika. Prace uczniów nieobecnych 
w tym dniu przetrzymuje nauczyciel i oddaje uczniom po ich pojawieniu się na 
zajęciach. Prace celowo nieodbierane po miesiącu mogą ulec zniszczeniu.  
b) Ocenione prace klasowe, testy i sprawdziany zostają uczniowi oddane tylko do 
wglądu w celu omówienia błędów. Po zapoznaniu się z wynikami nauczyciel 
przechowuje testy do końca roku szkolnego.  
c) Informacje o ocenach i postępach ucznia nauczyciel przekazuje wychowawcy klasy 
oraz rodzicom/prawnym opiekunom w formie wpisu do dziennika i w formie ustnej. 
d) Nie później niż na 2 tyg. przed semestralnym i klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wystawione zostają ołówkiem planowane projekty ocen końcowych. 
Przewidywana ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie w wyniku otrzymania przez 
ucznia nowych ocen cząstkowych. O planowanych ocenach zostają poinformowani 
obecni w szkole uczniowie oraz wychowawca klasy, który przekazuje informacje 
rodzicom. 
e) Informacje na temat postępów ucznia, osiągnięć, ocen, zasad oceniania, wymagań 
edukacyjnych, form pomocy, udziela nauczyciel podczas konsultacji zgodnie z 
kalendarzem określonym przez szkołę. 
5. Wymagania edukacyjne w formie szczegółowej zawarte zostały w wynikowych 
planach nauczania. Kryteria oceniania: mówienia, słuchania, czytania, gramatyki i 
słownictwa zawierają załączniki 1,2,3,4 od p.s.o. 
 
5. Kryteria wystawiania ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych z j. 
angielskiego. 
a) obowiązująca skala ocen:  

 celujący – 6 – cel –pow. 100% 
 bardzo dobry – 5 – bdb 90%-100% 
 dobry – 4 – db 75%-89% 
 dostateczny – 3 – dost 65%-74% 
 dopuszczający – 2 – dop 50%-69% 
 niedostateczny – 1 – ndst poniżej 50%  
 Powyższe oceny mogą być wspomagane + i – (plusem i minusem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Zasady wystawiania ocen: 
 
1. Zasady wystawiania ocen cząstkowych: 
a)Prace klasowe 
Prace klasowe przewidziane są od 3 do 5 w semestrze zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową. Oceny z prac klasowych 
wystawiane są wg skali procentowej w pkt. 5a. Uczeń, który nie przystąpił do 
napisania pracy klasowej ma obowiązek uczynić to w ciągu dwóch tygodni od 
terminu, w którym pisała klasa. Termin ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 
W sytuacjach wyjątkowych, kiedy długa nieobecność ucznia w szkole spowodowana 
jest przewlekłą chorobą nauczyciel posiada prawo wydłużenia terminu zaliczenia 
pracy klasowej. Brak zaliczenia pracy klasowej w terminie powoduje, iż uczeń 
otrzymuje 0% liczone do średniej. Testy przewidziane są po każdym przerobionym 
‘unicie’ – dziale z podręcznika i przy ich pisaniu obowiązują również ww zasady.  
b) Wypracowania: 
Ocenie podlegają następujące kategorie: 1. Form (zachowanie poprawnej formy np. 
rozprawka), 2. Content (praca na temat), 3. Range of English (3a słownictwo i 3b 
gramatyka).  
c) Znajomość słownictwa oraz tzw. języka funkcyjnego oceniane w formie odpowiedzi 
ustnej lub pisemnej (słownictwo). 
d) Olimpiady – uczestniczenie w olimpiadach szkolnych i uzyskanie co najmniej 50% 
poprawnych odpowiedzi powoduje, że uczeń otrzymuje 105% tj. ocenę celującą 
liczoną do klasyfikacji semestralnej lub rocznej. Za udział w innych konkursach z j. 
angielskiego i zajęcie znaczących miejsc uczeń otrzymuje 100% tj. ocenę bdb. 
 
2. Zasady wystawiania ocen klasyfikacyjnych i semestralnych. 
a) Ocena semestralna i końcowa nie jest samą średnią wartości ocen cząstkowych (wg 
skali procentowej pkt. I/5a) lecz również uwzględnia hierarchię ważności ocen: 
1. Prace klasowe, testy 
2. Wypowiedzi ustne lub pisemne, kartkówki 
3. Aktywność podczas lekcji 
4. Zadania domowe 
5. Uczestnictwo i zaangażowanie w konkursach, kołach, wykładach 
 
b) Ocenę celującą semestralną lub cząstkową otrzymuje uczeń który spełnia 
wymagania na ocenę bardzo dobrą a swoimi wiadomościami i umiejętnościami 
wykracza poza wymagania określone podstawą programową i programem nauczania 
dla etapu kształcenia na którym się znajduje.  
 
3. Zagrożenie oceną niedostateczną. 
Zasady wystawiania ocen niedostatecznych podlegają zasadom zamieszczonym w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wg Liceum Katolickiego im. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie.  
 



PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2022/2023.  

 

I. Ogólne zasady oceniania:  

Ocenianiu podlegają określone przez podstawę programową i program nauczania:  

a) Wiadomości i umiejętności w zakresie:  

 rozumienia tekstu słuchanego 

 rozumienia tekstu pisanego  

 struktur leksykalno-gramatycznych  

 sprawności mówienia 

 pisania różnych form wypowiedzi,  

 przekładu tekstu oryginalnego  

b) Wiadomości kulturowo-historyczne na temat krajów anglojęzycznych  

c) Postawy:  

 samodzielność i aktywność na lekcji  

 pozytywne nastawienie i zainteresowanie przedmiotem  

d) Praca w zespole  

e) Obecność i przygotowanie do lekcji  

 

II. Kryteria wystawiania ocen cząstkowych:  

1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

a) praca klasowa 

b) kartkówka (test leksykalny i test gramatyczny)   

c) prezentacja, odpowiedź ustna, dialog, dyskusja   

d) wypowiedzi pisemne 

e) prace domowe  

f) aktywność na lekcji 

g) udział w konkursach, dodatkowa praca na rzecz kształcenia umiejętności i poszerzania 
wiedzy  

 

2. Wagi ocen 

a) praca klasowa – waga 4 

b) kartkówka – waga 3   

c) prezentacja, odpowiedź ustna, dialog, dyskusja – waga 3 

d) wypowiedzi pisemne – waga 3 

e) prace domowe – waga 2 



f) aktywność na lekcji – waga 1 

g) nieprzygotowanie (ocena niedostateczna wystawiana po wykorzystaniu nieprzygotowań) – 
waga 1 

h) udział w konkursach (w zależności od rangi konkursu oraz osiągniętego wyniku), 
dodatkowa praca na rzecz kształcenia umiejętności i poszerzania wiedzy – waga 1 - 4 

3. Obowiązująca skala ocen: 

 bardzo dobry – od 90% 

 dobry – od 75%  

 dostateczny – od 65%  

 dopuszczający – od 55%   

 niedostateczny – poniżej 55%   

Powyższe oceny mogą być wspomagane + i – (plusem i minusem) 

 

4. Nieprzygotowanie i formy poprawiania ocen cząstkowych:  

a) Prace klasowe, testy leksykalne, testy gramatyczne, prezentacje ustne oraz wypowiedzi 
pisemne są obowiązkowe.  

b) Nieobecność nieusprawiedliwiona jest równoznaczna z wystawieniem oceny 
niedostatecznej. Uczeń nie ma możliwości poprawienia takiej oceny. 

c) Usprawiedliwiona nieobecność daje możliwość pisania pracy obowiązkowej.  

d) Poprawa pracy klasowej musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy klasowej podczas 

konsultacji. Ściąganie podczas prac klasowych oraz kartkówek będzie karane oceną niedostateczną bez 

możliwości poprawy. Nie dopuszcza się poprawiania zapowiedzianych kartkówek. 

d) Nieprzygotowanie z pracy domowej zgłaszamy zaraz po rozpoczęciu zajęć. Dopuszcza się trzykrotne 

zgłoszenie nieprzygotowania w semestrze 

5. Uwagi dodatkowe 

e) Podczas odpytywania z pracy domowej należy liczyć się z koniecznością utworzenia przykładowego 

zdania z nowym słówkiem, które pokaże jego znaczenie. Odpytywanie ze słówek obejmuje trzy ostatnie 

lekcje. 

f) Wypowiedzi pisemne: listy nieoficjalne i oficjalne, rozprawki oraz artykuły będę pisane wyłącznie 

podczas lekcji bez możliwości skorzystania ze słownika. Tematyka pracy pisemnej będzie nawiązywać 

do bieżącej tematyki lekcyjnej. 

5 Aktywność wykazana podczas zadań na mówienie, trudniejszych zadań na słuchanie lub czytanie 

będzie nagradzana plusami. Trzy plusy przełożą się na ocenę bardzo dobrą z wagą trzy. Trzy minusy 

związane z ignorowaniem poleceń nauczyciela zaowocują oceną niedostateczną z wagą trzy. 

Pojedyncza aktywność ucznia może zostać bezpośrednio nagrodzona oceną z wagą jeden 

III. Klasyfikowanie semestralne i roczne 

Kryteria wystawiania ocen klasyfikacyjnych: 

a) Dziennik elektroniczny oblicza średnią ważoną ocen ucznia, którą nauczyciel bierze pod 
uwagę wystawiając ocenę na koniec półrocza i roku szkolnego. Jednakże ocena semestralna 



i końcowa nie jest samą średnią wartości ocen cząstkowych, gdyż ocenianie ucznia obejmuje 
różne obszary jego aktywności (również te niemierzalne, np. postawa, systematyczność, praca 
samodzielna, współpraca z innymi uczniami i nauczycielem). Warunkiem uzyskania oceny 
dopuszczającej na koniec półrocza i roku szkolnego jest uzyskanie średniej ocen przynajmniej 
1.75 

b) Ocenę celującą semestralną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo 
dobrą a swoimi wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza wymagania określone 
podstawą programową i programem nauczania dla etapu kształcenia na którym się znajduje.  

c) Nie później niż na 2 tygodnie przed semestralnym i klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wystawione zostają planowane oceny semestralne lub końcowe. 
Przewidywana ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie w wyniku otrzymania przez ucznia 
nowych ocen cząstkowych. O planowanych ocenach zostają poinformowani obecni w szkole 
uczniowie oraz wychowawca klasy, który przekazuje informacje rodzicom.  

d) Na pisemny wniosek ucznia, nauczyciel ma prawo umożliwić sprawdzenie wiadomości i 
umiejętności rocznych ucznia w celu podniesienia jego oceny. Sprawdzian taki, odbywa się 
nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

e) Uczeń, który otrzymał na pierwszy semestr ocenę niedostateczną uzupełnia brakujące 
wiadomości i poprawia ocenę w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Termin 
zaliczenia brakujących wiadomości musi nastąpić nie później niż w 2 tyg. po feriach zimowych. 
Uczeń przygotowując się do zaliczenia może korzystać z pomocy nauczyciela. Niedostateczną 
ocenę roczną uczeń zalicza w formie egzaminu poprawkowego zgodnie z obowiązującym 
prawem.   

 

IV. Uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej  

Uczniom, mającym orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
dostosowuje się sposób oceniania i umożliwia pracę według zaleceń sporządzonych w 
orzeczeniu lub opinii.   

 

 

 

Magdalena Kryśków 

 

 

 



 

  
 

Przedmiotowy System Oceniania 
z języka niemieckiego 

 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 

 
rok szkolny 2022/2023 

 
 

§1 
 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 
 
Ocena z języka niemieckiego uwzględnia: 
 
 stopień opanowania czterech podstawowych sprawności języ-

kowych (rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu pi-
sanego, mówienie, pisanie) oraz gramatyki i słownictwa, 

 aktywny udział ucznia w zajęciach, 
 prace projektowe: prezentacje, filmy, reportaże, wywiady, arty-

kuły. 
 

 
§ 2 

 
SPOSOBY UZYSKIWANIA OCEN 

 
Oceny można uzyskać za: 
 
 sprawdzian rozdziałowy z podręcznika, 
 wypowiedź pisemną, 
 wypowiedź ustną, 
 kartkówkę, 
 aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
 zadanie dodatkowe / projekt / prezentację 
 zadanie domowe 

Terminy sprawdzianów ustalane są z tygodniowym wyprzedzeniem 
i wpisywane do dziennika elektronicznego  

 
 

§ 3 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 
 
Oceny cząstkowe 
Ocenom cząstkowym odpowiada następująca skala procentowa: 
 
 00 – 29% - niedostateczny  1,00 
 30 – 49%  - dopuszczający  2,00  
 50 – 69%  - dostateczny  3,00 
 70 – 89%  - dobry   4,00 
 90 – 97%  - bardzo dobry   5,00 
 98 – 100%  - celujący   6,00 

 
 
Ocena semestralna 
Ocena semestralna ustalana jest na zasadzie średniej ważonej. Po-
szczególne oceny cząstkowe mają różną rangę.  
 sprawdzian działowy: ranga 4 
 prezentacja: ranga 3 
 wypowiedź ustna i pisemna, kartkówka: ranga 2 
 zadanie dodatkowe: ranga 2 
 aktywność: ranga 1 
 praca domowa: 1 
 
Ocena semestralna lub roczna wystawiana jest na podstawie nastę-
pującej skali: 
 
1,50 – 2,49 – dopuszczający 
2,50 – 3,49 – dostateczny 
3,50 – 4,49 – dobry 
4,50 – 5,49 – bardzo dobry 
5,50 – 6,00 – celujący 

Ocena roczna 
Ocena roczna jest średnią ważoną ocen uzyskanych w obu seme-
strach. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest uzy-
skanie w obu semestrach oceny semestralnej przynajmniej dopusz-
czającej. 

§ 4 
 

NIEPRZYGOTOWANIA DO ZAJĘĆ 
 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć niedosta-
tecznej dwa razy w semestrze. 

 Każde kolejne nieprzygotowania skutkują oceną niedosta-
teczną. 

 Przywilej zgłaszania nieprzygotowania nie obejmuje spraw-
dzianów i zapowiedzianych kartkówek. 

 
§ 5 

 
FORMY POPRAWIANIA OCEN i EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

 Uczeń ma prawo do poprawiania ocen oraz pisania zaległych 
sprawdzianów w ciągu dwóch i tygodni od otrzymania spraw-
dzonej i ocenionej pracy. Nauczyciel wyznacza dwa terminy 
możliwości poprawy prac. 

 Uczeń, który nie zgadza się z otrzymaną oceną klasyfikacyjną, 
ma prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela 
o powtórne przeanalizowanie ocen cząstkowych i wyznacze-
nie terminu i formy dodatkowego sprawdzenie opanowania 
materiału. 

 Semestralną ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca. Dokładny termin 
poprawy uzgadniany jest indywidualnie z nauczycielem. 

 Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną i jest 
uprawniony do składania egzaminu poprawkowego, oce-
niany jest według następującej skali: poniżej 30% ocena nie-
dostateczna, co najmniej: 30% ocena dopuszczająca, 60% 
ocena dostateczna, 80% ocena dobrą 90% ocena bardzo do-
bra.  

 
§ 6 

 
PRZECHOWYWANIE PRAC UCZNIÓW 

 
Nauczyciel przechowuje wyłącznie sprawdziany i kartkówki. Pozo-
stałe prace pisemne przechowują uczniowie. Uczniowie i rodzice 
mają prawo do wglądu do prac przechowywanych przez nauczy-
ciela podczas konsultacji lub wywiadówek. 

 
 

§ 7 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 
 
Kryteria oceniania zostały opracowane na podstawie: 
 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-

nia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (wersja podpisana przez Ministra Edukacji Naro-
dowej i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, Nr 4, z dnia 15 
stycznia 2009) 

 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczeci-
nie. 

 Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 

 
 

Opracował: Krzysztof Sobczak 
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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z MATEMATYKI

ROK SZKOLNY 2022/2023

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.

Na lekcji matematyki ocenie podlega głównie umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań.
Podstawowymi formami sprawdzania wiadomości i umiejętności są samodzielne prace pisemne uczniów,
czyli prace klasowe po skończeniu działu, zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
poprzedzone lekcją powtórzeniową oraz krótsze sprawdziany lub kartkówki zapowiedziane lub nie, z
mniejszej partii materiału. Mogą również wystąpić inne, uzupełniające formy sprawdzania wiadomości i
umiejętności np. odpowiedź ustna czy zadanie domowe.

Oprócz tego nauczyciel obserwuje i może ocenić zaangażowanie uczniów np. pracę na lekcji,
wykonywanie dodatkowych zadań, dostrzeganie błędów na tablicy, tempo pracy, znalezienie ciekawego
rozwiązania lub postawienie problemu.

Każdej ocenie przypisana jest waga w następujący sposób:

OCENA WAGA
Prace klasowe, sprawdziany 4
Kartkówki 3
Osiągnięcia w konkursach z matematyki 3
Odpowiedzi 2
Zadania domowe 2
Referaty 2
Prace kreatywne (modele, plakaty) 2
Praca na lekcji 1
Zeszyt, zeszyt ćwiczeń 1

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i ” - „ przyporządkowując im
następujące wartości wg skali:

ocena 6 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1
wartość 6 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1

2. Kryteria oceniania prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych).

Każde zadanie na pracy pisemnej jest punktowane w zależności od liczby czynności, które uczeń
powinien poprawnie wykonać. Ocena za tę pracę zależy od ilości zdobytych punktów. Przelicznik punktów
na oceny jest następujący ( w nawiasie podana jest wartość liczbowa oceny):

0% - 44% niedostateczny (1)
45% - 52% dopuszczający (2)
53% - 59% plus dopuszczający (2,5)
60% - 67% dostateczny (3)
68% - 74% plus dostateczny (3,5)
75% - 82% dobry (4)
83% - 89% plus dobry (4,5)
90% - 93% bardzo dobry (5)
94% - 97% plus bardzo dobry (5,5)
98% - 100% celujący (6)
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W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności na pracy klasowej nauczyciel ma prawo wpisać

uczniowi ocenę niedostateczną. Podobnie, gdy uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu lub porozumiewaniu
się z innymi osobami podczas pisania pracy.

Uczeń otrzymuje sprawdzoną przez nauczyciela pracę do obejrzenia, a następnie oddaje ją
nauczycielowi na przechowanie do końca roku szkolnego.

3. Warunki i tryb poprawiania przez ucznia oceny cząstkowej.

Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej (sprawdzianu, pracy
klasowej). Odbywa się to na konsultacjach w formie pisemnej, w terminie nie dalszym niż 2 tygodnie po
oddaniu sprawdzonej pracy, chyba, że nauczyciel zadecyduje inaczej. Poprawienie drugi raz oceny z pracy
klasowej jest możliwe, gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę, obserwując sumienną pracę ucznia na lekcji i w
domu. Przelicznik punktowy na ocenę jest bardziej rygorystyczny:

0% - 49% niedostateczny (1)
50% - 57% dopuszczający (2)
58% - 64% plus dopuszczający (2,5)
65% - 72% dostateczny (3)
73% - 79% plus dostateczny (3,5)
80% - 87% dobry (4)
88% - 94% plus dobry (4,5)
95% - 100% bardzo dobry (5)

(przelicznik ten dotyczy prac także tych uczniów, którzy nie mogli pisać klasówki/kartkówki w pierwszym
terminie).

4. Warunki korzystania z tzw. „nieprzygotowań”.

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania
przyczyny. Jest zwolniony wówczas z pisania niezapowiedzianej kartkówki oraz wszelkich uzupełniających
form sprawdzania wiadomości i umiejętności. Nie dotyczy to jednak prac klasowych, sprawdzianów i
kartkówek, które są zapowiedziane z wyprzedzeniem.

5. Sposób wystawiania ocen klasyfikacyjnych.

Ocenę semestralną lub roczną wystawia nauczyciel na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych,
przy czym:

a) ocenę pozytywną tylko wtedy, gdy uczeń uzyskał pozytywny wynik z wszystkich prac klasowych i
sprawdzianów.
W wyjątkowej sytuacji, gdy uczeń mimo starań nie potrafi poprawić jednej klasówki w semestrze,
nauczyciel może wystawić ocenę dopuszczającą na koniec semestru. Liczba niepoprawionych prac
klasowych i sprawdzianów w całym roku szkolnym nie może być większa niż jeden.

b) nauczyciel ma prawo podwyższyć lub obniżyć uczniowi średnią semestralną/roczną o 0,5
uwzględniając indywidualne predyspozycje ucznia.

Proponowane oceny semestralne nauczyciel wystawia na dwa tygodnie przed klasyfikacją.
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6. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej semestralnej lub rocznej.

Jeżeli uczeń uważa, że powinien uzyskać ocenę wyższą niż wystawiona, nauczyciel powtórnie
analizuje oceny cząstkowe, biorąc pod uwagę również średnią ważoną. Jeżeli nauczyciel nie zmienia swej
decyzji, to na pisemną prośbę ucznia może wyrazić zgodę na pisemne sprawdzenie wiadomości z semestru
lub całego roku, przy czym podwyższenie pozytywnej oceny wystawionej (o jeden) jest możliwe po
uzyskaniu przez ucznia co najmniej 90% punktów z tego sprawdzianu.

Uczeń, który uzyskał na półrocze ocenę niedostateczną ma obowiązek podejścia do dodatkowego
sprawdzianu obejmującego zakres wiadomości z całego semestru. Ocena z tego sprawdzianu jest wpisana
wśród ocen z drugiego semestru z wagą 4.

7. Sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o ocenie ucznia.

Rodzice mają możliwość uzyskania informacji o ocenach, postępach, trudnościach uczniów na
zebraniach i konsultacjach. Mają wówczas do wglądu prace pisemne swoich dzieci oraz możliwość
rozmowy z nauczycielem. W wyjątkowych sytuacjach mogą umówić się z nauczycielem indywidualnie.
Rodzice, nie korzystający z tych form kontaktu, pozbawiają się prawa do informacji o osiągnięciach ucznia.

8. W okresie, gdy szkoła będzie musiała przejść na nauczanie zdalne (online) uczniowie będą oceniani
według powyższych zasad.

9. Sprawy nie ujęte w PSO, np. dotyczące zasad oceniania, egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
regulują Statut i Regulamin Oceniania w KLO.
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1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a. Prace klasowe z zakończonego działu (waga 4) 

b. Kartkówki z ostatniego zagadnienia (waga 3) 

c. Karty pracy (waga 1) 

d. Aktywność na lekcji (waga 2) 

e. Zadania domowe (waga 1) 

f. Prezentacje, zadania dodatkowe wykonane samodzielnie lub w grupie (waga 1) 

Zakres prac pisemnych obejmuje wiadomości i umiejętności realizowane w klasach 

zgodnie z „Programem nauczania podstaw przedsiębiorczości”  autorstwa  Jacka 

Musiałkiewicza  i Grzegorza  Kwiatkowskiego. Wydawnictwa Ekonomik Jacek 

Musiałkiewicz,  

 

2. Sprawdziany są przeprowadzane po zakończonym dziale programowym. Informacja o 

terminie, zakresie i formie jest podawana co najmniej tydzień wcześniej i jest 

wpisywana do Librusa.  

3. Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni i omawia je z 

uczniami,  

4. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia oceny (w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności) z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej 

otrzymania. Ocena z poprawy jest ostateczną wpisaną obok pierwotnej. Pop 

5. Poprawy odbywają się na konsultacjach zaplanowanych przez nauczyciela.  Jeżeli 

uczeń nie zgłosi się na poprawę w ustalonym terminie traci możliwość poprawy. 

6. Kartkówki nie podlegają poprawie.  

7. Prace pisemne są oceniane według skali: 

0 – 30% ocena niedostateczna   

31% – 50% ocena dopuszczająca  

 51% - 70% ocena dostateczna   

71% - 84% ocena dobra  

85% - 97% ocena bardzo dobra  

98% - 100% ocena celująca 

8. Każdemu uczniowi przysługuje prawo zgłoszenia nieprzygotowania lub brak zadania 

domowego dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed 

rozpoczęciem lekcji. 



9. Za aktywność na lekcji uczniowie uzyskują ,,plusy”, 3 plusy są podstawą uzyskania 

bardzo dobrej  

10. Uczeń może uzyskać ocenę za referat lub prezentację. Przy ocenie wystąpienia brane 

jest pod uwagę strona merytoryczna, formalna oraz sposób wygłoszenia prezentacji.   

11. Ocena śródroczna wynika z średniej ocen bieżących (cząstkowych) uzyskanych przez 

ucznia za poszczególne formy aktywności.  Przy czym największą wagę mają oceny ze 

sprawdzianów, a w dalszej kolejności oceny z pozostałych form aktywności. 

12. Ocena końcoworoczna jest oceną całorocznej pracy ucznia  i ustalana jest w oparciu o 

średnią arytmetyczną ocen za obydwa semestry.  
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Przedmiotowy System Oceniania 
Wychowanie Fizyczne 

 
Wymagania na poszczególne oceny; 
 

Ocenę celującą uzyska uczeń, który: 
 

1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 
2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym bądź w innych formach działalności związanych z kulturą 

fizyczną na terenie szkoły lub poza nią ( trenuje w klubach sportowych 3 x w tygodniu). 
3. Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 
4. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową, 
5. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 
6. Charakteryzuje się wzorową frekwencją i zawsze jest przygotowany do lekcji. 
7. Ma wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie. 
8. Zrealizuje dodatkowe godziny aktywności sportowej w szkole (minimum 25 godzin w semestrze). 

 
  
 

Ocenę bardzo dobrą uzyska uczeń, który: 
 

1. Całkowicie opanował materiał programowy. 
2. Samodzielnie i systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną. 
3. Wykazuje duże postępy w zakresie umiejętności, wiadomości i sprawności fizycznej. 
4. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, 

nietypowych sytuacjach. 
5. Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych, nie jest to jednak 

działalność systematyczna. 
6. Nie potrzebuje bodźców do pracy. 
7. Charakteryzuje się bardzo dobrą frekwencją,  jest przygotowany do lekcji, 
8. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego i nauczyciela nie budzą 

najmniejszych zastrzeżeń. 

 
Ocenę dobrą uzyska uczeń, który: 

 
1. Opanował materiał programowy. 
2. Nie potrzebuje większych zachęt do pracy nad sprawnością fizyczną. 
3. Wykazuje stałe, dobre postępy w pracy nad swoją sprawnością. 
4. Posiadane umiejętności i wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.                 
5. Nie potrzebuje bodźców do pracy, wykazuje duże zaangażowanie w czasie lekcji, mimo trudności  

w wykonaniu poszczególnych zadań. 
6. Charakteryzuje się dobrą frekwencją, przeważnie jest przygotowany do lekcji. 
7. Jego postawa społeczna i stosunek do wychowania fizycznego i nauczyciela nie budzą większych 

zastrzeżeń.             
 

 
Ocenę dostateczną uzyska uczeń, który: 

 
1. Pracuje nad swoją sprawnością fizyczną i wykazuje postępy w tym zakresie. 
2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi. 
3. Wykazuje postępy w zakresie umiejętności i wiadomości. 
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4. Wykazuje nieznaczne braki w zakresie nawyków higienicznych. 
5. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są luki, a tych które posiada nie potrafi wykorzystać 

w praktyce. 
6. Charakteryzuje się słabą frekwencją, dość często jest nieprzygotowany do lekcji. 
7. Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej 

i nauczyciela. 
 
 

 

Ocenę dopuszczającą uzyska uczeń, który: 
 

1. Nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma poważne luki. 
2. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami., 
3. Nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną oraz nie wykazuje większych postępów w tym zakresie. 
4. Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną. 
5. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej. 
6. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych, nie jest pilny. 
7. Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego. 
8. Charakteryzuje się częstym nieprzygotowaniem do zajęć lekcyjnych. 
 
 

Ocenę niedostateczną uzyska uczeń, który: 
 

1. Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program. 
2. Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej. 
3. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i z dużymi błędami. 
4. Wykazuje brak nawyków higienicznych. 
5. Ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego i nauczyciela. 
6. Nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu. 
7. Wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego. 
8. Często jest nieprzygotowany do lekcji. 
 
 

W skład oceny wchodzi: 
 
1. Udział i zaangażowanie w lekcji, 
2. Aktywność i systematyczność, 
3. Wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego. Opanowanie 

umiejętności i wiadomości, 
4. Chęć samodoskonalenia. 
5. Frekwencja. 
6. Realizacja dodatkowej - trzeciej godziny wychowania fizycznego w formie zajęć pozalekcyjnych. 
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                                             Kryteria kontroli i oceny 
 
Kryteria podstawowe: 
1. Osiągnięcia uczniów związane z pracą na rzecz wszechstronnego kształtowania sprawności fizycznej 

oraz postęp w rozwoju ogólnej sprawności. 
2. Osiągnięcia uczniów związane z opanowaniem indywidualnych i zespołowych umiejętności 

niezbędnych w kształtowaniu aktywności ruchowej. 
3. Osiągnięcia uczniów w opanowaniu i stosowaniu wiadomości w różnych przejawach aktywności 

ruchowej. 
4. Będą brane pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz ich przyrost w procesie kształcenia 

umiejętności i wiadomości. 
5. Zrealizowanie trzeciej godziny wychowania fizycznego. 
 
Kryteria dodatkowe: 
1.Udział i osiągnięcia uczniów w innych formach aktywności związanych z kulturą fizyczną. 
2.Podejmowanie aktywności na rzecz kultury fizycznej jako działanie mające wpływ na kształtowanie 
prozdrowotnego trybu życia. 
 

Obowiązujące zasady na zajęciach Wychowania Fizycznego 
 

1. Uczeń ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego oraz 
systematycznego doskonalenia swojej sprawności. 

2. Uczniowie ubiegający się o ocenę celującą mają obowiązek uczestniczyć w życiu sportowym szkoły  
i reprezentować ją na terenie miasta, województwa w imprezach, w których szkoła bierze udział, 

3. Uczniowie ubiegający się o ocenę celującą, bardzo dobrą i dobrą nie potrzebują bodźców do pracy. 
4. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują strój sportowy z obuwiem zmiennym włącznie, 
5. Dopuszcza się jednokrotny brak stroju w semestrze, każdy następny równoznaczny jest z wystawieniem 

cząstkowej oceny niedostatecznej wpływającej na ocenę końcową, 
6. Większa od czterech liczba ocen niedostatecznych z powodu nieprzygotowania do lekcji obniża ocenę 

semestralną lub końcowo roczną o jeden stopień, 
7. Uczniowie chcący poprawić cząstkową ocenę niedostateczną, mogą to zrobić na lekcjach doskonalących 

umiejętności w ciągu całego semestru. 
8. Uczniowie chcący poprawić proponowaną ocenę semestralną w danym semestrze, zgłaszają swoją chęć 

na dwa tygodnie przed ostatecznym terminem wystawiania ocen pod warunkiem spełnienia wyżej 
wymienionych wymogów na proponowaną ocenę. Nie zgłoszenie chęci poprawy oceny na dwa tygodnie 
przed terminem wystawiania ocen równoznaczne jest z rezygnacją z poprawy oceny. 

9. Uczennica niedysponowana raz w miesiącu może być zwolniona z lekcji wychowania fizycznego, 
 absencja na lekcjach wychowania fizycznego musi być potwierdzona przez lekarza-wystarczy jedno 
zaświadczenie na cały rok szkolny. 

10. Uczeń ma prawo przedłożyć zwolnienie z wychowania fizycznego od rodziców na okres 1 tygodnia. 
Dłuższe zwolnienia muszą być potwierdzone przez lekarza, a powyżej miesiąca zaakceptowane przez 
dyrektora szkoły, 

11. Decyzją o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w całym semestrze lub roku szkolnym 
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę. 

 
 
 
 
          Opracowali: 
 
          Wioletta Augustyn 
          Sebastian Świłpa 
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