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Przedmiot oceniania  
 

1. Ocenianie w zakresie nauczanych przedmiotów ma na celu przede wszystkim:  
 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach  
w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
 

2. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w podstawie programowej do nauczania w 
zawodzie 
i programach nauczania tego przedmiotu.  

3. Wykaz umiejętności i wiadomości podany jest do wiadomości uczniów i rodziców na początku 
każdego roku szkolnego. Bieżące informacje dot. oceniania, uczniowie oraz ich rodzice 
uzyskują z dziennika elektronicznego. 

 
      II.   Formy i zasady oceniania  
 

1. Ocenie w danym semestrze roku szkolnego mogą podlegać umiejętności i wiadomości 
ucznia zaprezentowane poprzez:  
 

a. wypowiedź ustną  
b. prace domowe  
c. wykonywanie zestawów zadań zamieszczonych w zeszytach ćwiczeń, kartach pracy 
d. kartkówki  
e. sprawdziany lub testy 
f. aktywny udział  w zajęciach lekcyjnych 
g. prezentacje multimedialne, referaty wygłaszane przez uczniów 

 

2.    Zasady przeprowadzania i oceniania dłuższych prac pisemnych – sprawdzianów, testów. 
 

a)  przeprowadza się co najmniej 1 sprawdzian lub test w semestrze; 
b) przed sprawdzianem z większej partii materiału nauczyciel podaje zagadnienia określające 
zakres materiału do nauczenia; 
e) sprawdziany, testy,  są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i każdy z 
nich jest obowiązkowy. 

 
2.1.   Ocenianie bieżące, klasyfikowanie śródrocznei końcoworoczne ustala się w stopniach  
          wg  powszechnie przyjętej sześciostopniowej skali:  
 
           -   niedostateczny (1) 
           -   dopuszczający (2), 
           -   dostateczny (3), 
           -   dobry(4), 
           -   bardzo dobry (5), 
           -   celujący (6), 
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2.1.a. Ocenę bieżącą, celującą uczeń może uzyskać także za udział w konkursach przedmiotowych 
 i olimpiadach. Uczeń otrzymuje ocenę za prace nieobjęte podstawą programową może otrzymać 
ocenę niedostateczną za rażące naruszenie przepisów BHP. 
2.2. Dopuszcza się dostawianie do oceny bieżącej znaku „plus” (+) i „minus” (-)  przy odpowiednio 
górnej lub dolnej granicy procentowej.  
2.3.a.  Oceny ze sprawdzianów ustala się wg następującej skali: 
 

- niedostateczny  0 - 39 % odpowiedzi poprawnych 
- dopuszczający  40 - 49 % 
- dostateczny   50 - 69 % 
- dobry    70 – 89 % 
- bardzo dobry    90 – 100%  
- celujący   100% odpowiedzi poprawnych, ale dodatkowo rozszerzonych o    

                         wiadomości ponadprogramowe,  
 
2.3.b. Oceny z testów  ustala się wg następującej skali: 
 
 - niedostateczny  0 –   50 % odpowiedzi poprawnych 

 - dopuszczający  51 – 59 % 
 - dostateczny   60 – 74 % 
 - dobry    75 – 89 % 
 - bardzo dobry   90 – 100 % 

- celujący   100% odpowiedzi poprawnych, ale dodatkowo rozszerzonych o    
                         wiadomości ponadprogramowe,  

 
2.4. Na sprawdzenie i ocenę prac pisemnych jednogodzinnych ustala się termin do dwóch tygodni  
       (zastrzega się prawo do przedłużenia terminu sprawdzenia prac z przyczyn losowych,     
       niezależnych od nauczyciela).  
2.5. W przypadku, gdy uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym terminie – ma  
      prawo zaliczyć dany materiał w ciągu 2 tygodni od daty sprawdzianu.  
2.6. W przypadku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia, może on uzgodnić z 
nauczycielem czas potrzebny na nadrobienie zaległego materiału. 
2.7. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej  ze sprawdzianu, testu, uczeń ma prawo  do 
jednokrotnej poprawy w terminie 2 tygodni od daty zapoznania się z oceną. Ocena z tej poprawy jest 
wstawiana do dziennika. 
2.8. Uczeń, korzystający z niedozwolonej pomocy otrzymuje ze sprawdzianu ocenę niedostateczną 
Przez niedozwoloną pomoc należy rozumieć jakąkolwiek kartkę, zeszyt, książkę itp., która nie została 
schowana przed sprawdzianem. Przez niedozwoloną pomoc należy również rozumieć rozmowy. 
2.9.9 Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest zobowiązany do umówienia się z nauczycielem na termin 
zaliczenia sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 
Uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje ocenę NB, po zaliczeniu sprawdzianu jest ocena 
zmieniana na ocenę otrzymaną ze sprawdzianu. 

 

3. Zasady oceniania odpowiedzi ustnych oraz przeprowadzania i oceniania krótkich prac 
pisemnych 
   - kartkówek 
a) zarówno odpowiedzi ustne jak i kartkówki sprawdzają wiedzę ucznia dotyczącą materiału  
bieżącego  
(3 ostatnie lekcje); 
b) oceny uzyskane z kartkówki i odpowiedzi ustnej są traktowane w sposób jednakowy; 
c) oceny uzyskane z odpowiedzi ustnej lub kartkówki nie podlegają poprawie; 

d) Oceniając kartkówki oraz odpowiedzi ustne, stosuje się następujące kryteria:  
- ocena niedostateczna: uczeń nie udziela odpowiedzi na pytanie lub odpowiedź jest błędna, 
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wykazująca brak znajomości tematu, nie na temat 
- ocena dopuszczająca: uczeń popełnia poważne błędy, utrzymując jednak poprawny sens lub tok 
myślenia  
- ocena dostateczna: uczeń popełnia błędy, ale nie dyskwalifikujące odpowiedzi, uzupełnia 
informacje przy pomocy nauczyciela, nie stosuje terminologii technicznej  
- ocena dobra: udziela w większości poprawnej odpowiedzi, popełnia niewielkie błędy, lub 
odpowiedź jest niepełna, w miarę sprawnie posługuje się poprawną terminologią techniczną  
- ocena bardzo dobra: udziela poprawnej, pełniej odpowiedzi, posługuje się prawidłową 
terminologią przedmiotową,  
- ocena celująca: udziela poprawnej, pełniej odpowiedzi, wykraczając treścią poza program 
nauczania  

 

4. Zasady oceniania prac domowych  
 
W ocenie prac domowych pod uwagę brane są przede wszystkim takie elementy jak: 
systematyczność, samodzielność, poprawność merytoryczna, umiejętność korzystania ze źródeł 
informacji , estetyka. 
 

Oceniając poprawność wykonania pracy domowej stosuje się takie same kryteria jak przy 
ocenie kartkówki i odpowiedzi ustnej. 

 

 

III. Zasady oceniania śródrocznego i  końcoworocznego  

 

1. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
2. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej bierze się pod uwagę ocenę śródroczną . 

2.1.  Zgodnie z Art. 44c. 1. Ustawy o systemie oświaty, nauczyciel jest obowiązany 
indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Indywidualizacji 
podlega również ocenianie. 
 

3. Oceny niedostateczne ze sprawdzianów pisemnych  z wiedzy i umiejętności z I semestru,  uczeń 
może poprawić w formie określonej przez nauczyciela, w terminie do 31 kwietnia (w klasach 
maturalnych do 31 stycznia). Brak poprawy oceny śródrocznej przy bardzo słabych wynikach w 
semestrze II może skutkować brakiem promocji do następnej klasy. W przypadku gdy uczeń 
wykorzystuje z sukcesem wiedzę z pierwszego semestru w drugim a otrzymane oceny pozwalają 
na wystawienie oceny pozytywnej uczeń nie ma obowiązku poprawiać oceny śródrocznej. 

4.  Ocenę klasyfikacyjną roczną ustala nauczyciel. 
 

5. Przy wystawianiu oceny śródrocznej  i końcoworocznej ustala się następujące kryterium: 
a) ocenę niedostateczną (1)  
– otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach i umiejętnościach objętych programem nauczania są 
trudne do uzupełnienia, wynikają one z braku zainteresowania nauką,  absencją i notorycznym nie 
przygotowaniem do zajęć. 
b) ocenę dopuszczającą (2)  
– otrzymuje uczeń, który dysponuje niepełną wiedzą określoną programem oraz przynajmniej 50% 
umiejętności  
   w niezbędnym toku dalszego kształcenia,  
- zna podstawowe terminy,  
- potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska 
- przy wykonywaniu prostych ćwiczeń korzysta w dużej mierze z pomocy nauczyciela lub kolegów. 
c) ocenę dostateczną (3)  
- otrzymuje uczeń, który posiada kompetencje określone w punkcie b, 
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- poprawnie stosuje terminologię techniczną, 
d) ocenę dobrą (4)  
- otrzymuje uczeń, który  posiada kompetencje określone w punktach b-c, 
e) ocenę bardzo dobrą (5)  
- otrzymuje uczeń, który posiada kompetencje określone w punktach b-d,  
 
f) ocenę celującą (6)  
- otrzymuje uczeń, który posiada kompetencje określone w punktach b-e, 
 
 
 
Szczegółowe zasady oceniania określa Statut Szkoły   


