
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE  

 

I. Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  

     i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

2. Statut IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu 

3. Wewnątrzszkolne Ocenianie 

II. Formy aktywności ucznia podlegające ocenianiu i przyporządkowane im wagi: 

1. Prace klasowe -  obejmują zakres co najmniej jednego działu - waga 4; 

2. Sprawdziany – obejmują kilka tematów powiązanych ze sobą - waga 3;  

3. Kartkówki – obejmują 3 ostatnie lekcje - waga 2; 

4. Odpowiedź ustna - waga 1; 

6. Zadania domowe – waga 1; 

7. Projekty – waga 2-3;  

8. Konkursy i olimpiady (waga od 3 do 5); 

10. Inne aktywności ucznia (aktywność na lekcji, praca w grupie) - waga 1. 

III. Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 

0% - 39% - niedostateczny 

40% - 44% - dopuszczający 

45% - 49% - dopuszczający + 

50% - 54% - dostateczny - 

55% - 64% - dostateczny 

65% - 69% - dostateczny+ 

70% - 74% - dobry - 

75% - 84% - dobry 

85% - 88% - dobry + 

89% -90% - bardzo dobry – 

91% -94% - bardzo dobry  

95% - 97% - bardzo dobry+ 

98% - 100%  – celujący 

 

 



IV. Zasady ogólne 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

2. Ilość ocen bieżących w semestrze koniecznych do wystawienia ceny śródrocznej - 3 (przy jednej godzinie 

     tygodniowo), 4 (więcej niż 1 godzina tygodniowo). 

3. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 2 razy 

     w semestrze (przy dwóch godzinach tygodniowo lub więcej). Nie dotyczy to zapowiedzianych prac 

     klasowych, sprawdzianów, prezentacji projektów i innych prac długoterminowych. Nieprzygotowanie 

     obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, brak zadania domowego, brak materiałów  

     ćwiczeniowych. Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji, najpóźniej podczas sprawdzania  

     nieobecności.  

4. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych,  

    odpisywanie lub porozumiewanie się z inną osobą w czasie pracy pisemnej, oddawanie do oceny prac 

    nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się ocenie niedostatecznej bez możliwości 

    poprawy. 

5. Prace pisemne napisane nieczytelnie lub rażąco nieestetyczne nie podlegają ocenianiu, jeśli uczeń nie ma  

    orzeczenia poradni o dysfunkcjach (ocena niedostateczna). 

6. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć w semestrze, a jednocześnie nie uzyskał wymaganej ilości ocen 

    cząstkowych, może być nieklasyfikowany. 

7. Prace klasowe, sprawdziany, projekty które zostały zapowiedziane są obowiązkowe. Jeśli uczeń jest 

     nieobecny podczas powyższych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, jest zobowiązany napisać 

     je na pierwszej godzinie lekcyjnej po powrocie do szkoły, gdy nieobecność jest krótsza niż 3 dni 

     robocze. W przypadku dłuższej absencji usprawiedliwionej, uczeń ma obowiązek zaraz po pojawieniu się 

     w szkole, na najbliższej lekcji, ustalić z nauczycielem termin pisania pracy. Uzgodnienia może dokonać 

    również poprzez e-dziennik. W przeciwnym przypadku nauczyciel może wyegzekwować wiedzę w 

    dowolnej formie i czasie.   

8.Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy prac klasowych oraz zadań maturalnych, z których uzyskał oceny 

   niedostateczne lub dopuszczające w terminie 2 tygodni od oddania ocenionych prac i ich omówienia. 

   Wyniki z popraw mają taką samą wagę, co forma pracy poprawianej i są wpisywane do dziennika. 

9. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiedziane, co najmniej tydzień wcześniej i zapisane w dzienniku. 

10. Termin podania wyników prac pisemnych nie powinien przekraczać 14 dni roboczych od czasu jego 

    przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole, 

    ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą). Termin ten nie odnosi się do prac poprawianych. 

11. Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy, a następnie przechowuje  

     je do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. 

12. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej są średnie ważone liczone przez dziennik.  

     Ocena końcoworoczna uwzględnia ocenę semestralną. Uczeń otrzymuje  pozytywną ocenę roczną tylko  

     w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu semestrów. W przypadku oceny niedostatecznej  

     z I semestru uczeń w ciągu 1 miesiąca jest zobowiązany do poprawienia oceny. 

 



Nauczyciel ma możliwość podniesienia oceny w niewielkim zakresie (jeśli uczniowi brakuje nie więcej niż 

0,09 do uzyskania oceny wyższej), jeżeli ma ku temu podstawy, np. duże zaangażowanie ucznia w procesie 

uczenia się. Średnia ważona przy wystawianiu oceny semestralnej lub końcoworocznej w szczególnych 

przypadkach losowych ucznia może nie być brana pod uwagę.  

O ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej decyduje średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego I okresu 

zgodnie ze wskazaniami tabeli:  

 

ŚREDNIA WAŻONA  OCENA ŚREDNIA WAŻONA  OCENA 

1 ≤ S < 1,49 1 3,8 ≤ S < 4,49 4 

1,5 ≤ S < 1,79 1+ 4,5 ≤ S < 4,79 4+ 

1,8 ≤ S < 2,49 2 4,8 ≤ S < 5,19 5 

2,5 ≤ S < 2,79 2+ 5,2 ≤ S < 5,39 5+ 

2,8 ≤ S < 3,49 3 S ≥ 5,4 6 

3,5 ≤ S < 3,79 3+     

Nauczyciel w oparciu o wszystkie oceny bieżące z pierwszego i drugiego okresu wystawia przewidywane 

oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe zgodnie z tabelą: 

 

 

 

 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania w okresie zdalnego nauczania 

 

 – obowiązujące podczas pracy zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

1. Formy monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 

a) krótkie formy pisemne:  

 - zadania domowe, 

 - opracowanie krótkiego zagadnienia wskazanego przez nauczyciela, np. prezentacji wykonanej  

              w programie Power Point, gry wykonanej w programie wskazanym przez nauczyciela, 

           - projekty indywidualne/grupowe. 

Uczeń powyższe formy sprawdzania wiedzy dołącza na platformie Google Classroom wyłącznie  

w wyznaczonym terminie.  

 

b) prace pisemne będą odbywały się z wykorzystaniem platformy Testportal; 

c) odpowiedzi ustne podczas konsultacji (klasy maturalne) lub lekcji on-line; 

 

d) aktywny udział podczas zdalnych lekcji. 

ŚREDNIA WAŻONA  OCENA ŚREDNIA WAŻONA  OCENA 

1 ≤ S ≤ 1,79 Niedostateczny 3,7 ≤ S ≤ 4,69 Dobry 

1,8 ≤ S ≤ 2,69 Dopuszczający 4,7 ≤ S ≤ 5,39 Bardzo dobry 

2,7 ≤ S ≤ 3,69 Dostateczny 5,4 ≤ S ≤ 6 Celujący 



 

2. Zasady uczestnictwa w lekcjach online: 

a) obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie  w całej lekcji online i odpowiadanie na zadane pytania 

przez nauczyciela; nieuczestniczenie ucznia do końca lekcji jest jednoznaczne z jego nieobecnością 

na danych zajęciach; 

b) obowiązkiem ucznia jest dołączenie do zajęć na Google Classroom, niezwłocznie po otrzymaniu 

kodu przedmiotu; 

c) wszelkie prace powinny być zamieszczone na Classroomie w nieprzekraczalnym terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, umieszczenie ich po terminie skutkuje oceną niedostateczną; 

d) uczeń powinien zalogować się na lekcję punktualnie, spóźnienie przekraczające 15 minut skutkuje 

nieobecnością na tej lekcji;  

e) komunikacja z nauczycielem powinna odbywać się wyłącznie przez dziennik elektroniczny lub 

podczas lekcji on-line; 

f) wszelkie pytania ze strony uczniów powinny być zgłaszane podczas lekcji, uczeń informuje 

nauczyciela o potrzebie indywidualnej rozmowy na początku lekcji; 

g) zgodnie z zasadami BHP przerwa jest czasem odpoczynku dla uczestników zajęć oraz 

przygotowania się nauczyciela do prowadzenia następnej lekcji; 

h) aktywność ucznia lub jej brak podlegają ocenie. 

 

                                                                                            

 

 


