
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  

Z PRZEDIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH w SP 12  

w roku szkolnym 2021/2022 

matematyka, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka 

I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

Uczeń może otrzymać oceny za aktywności określone Statutem SP 12: 

sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, aktywność, pracę w grupie, projekty                       

i zadania dodatkowe, prace domowe.  

II. Ocenianie 

SPRAWDZIAN 

 Sprawdziany są zapowiadane i wpisywane do dziennika elektronicznego z tygodniowym 

wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

 Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać pracy z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu dwóch 

tygodni po ustalonym dla klasy terminie, w przeciwnym przypadku nauczyciel ma prawo sprawdzić, czy 

uczeń opanował dane umiejętności w trybie dowolnym. W uzasadnionych przypadkach termin 

sprawdzianu ustala się indywidualnie.  

 W przypadku nieobecności ucznia do dziennika wpisujemy symbol nb (uczeń nie pisał pracy pisemnej). 

KARTKÓWKA 

  Kartkówki – obejmują zagadnienia, co najwyżej z 3 ostatnich tematów; nie muszą być zapowiadane. 

POPRAWA OCEN 

 Uczeń może poprawić oceny ze sprawdzianów i wybranych przez nauczyciela kartkówek. 

 Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jest obowiązkowa. 

 Uczeń do poprawy przystępuje jednorazowo, a do dziennika wpisywane są obie oceny. 

 Poprawy można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni  

             od rozdania prac. 

 Brak zaliczenia sprawdzianów i kartkówek wpływa na obniżenie oceny semestralnej. 

 AKTYWNOŚĆ 

 PLUSY     Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą  

- na chemii, geografii, biologii, fizyce – za 3 plusy 

- na matematyce – za 5 plusów 

- na informatyce – za 4 plusy 

  MINUSY uczeń otrzymuje za nieprzygotowanie do lekcji a także, odmowę pracy na lekcji (np. nie 

zapisywanie zadań). Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną: 

- na chemii, geografii, biologii, fizyce – za 3 minusy 

- na matematyce – za 5 minusów 

- na informatyce  - za 4 minusy 

 Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 



NIEPRZYGOTOWANIE  

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na  

chemii, geografii, biologii, fizyce, informatyce – 2 razy w semestrze  

na matematyce – 3 razy w semestrze 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie podczas sprawdzania obecności. 

Nie dotyczy to sprawdzianów i kartkówek, które były wcześniej zapowiedziane.  

Przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pracy domowej, 

brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń i podręcznika, brak pomocy potrzebnych do lekcji a na 

informatyce brak loginu i hasła do swojego profilu. 

Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowań (np), uczeń otrzymuje każdorazowo ocenę niedostateczną. 

 

III. Wagi ocen 

Oceny z poszczególnych aktywności mają następujące wagi: 

Sprawdzian -  5 

Test - 4 

Kartkówka – 3 

Aktywność na lekcji – 1 lub 2 

Praca w grupie- 1 

Odpowiedź - 3 

Projekt i zadania dodatkowe 2 lub 3 

Zadania domowe – 1 

Osiągnięcia w konkursach  - 5 

W sytuacji zdalnego nauczania zamieszczony zostanie aneks do kryteriów oceniania  

 

IV. Ocena semestralna i roczna 

Ocena na semestr lub koniec roku uwzględnia wszystkie oceny uzyskane w danym okresie.  

Podczas wystawiania oceny nauczyciel uwzględnia zaangażowanie, starania, rzetelność ucznia oraz jego 

możliwości. 

Ocena semestralna lub roczna jest ocena za pracę w ciągu całego semestru lub roku szkolnego. 

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, uczestniczy w konkursach 

osiągając sukcesy, rozwiązuje zadania dodatkowe, aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych. 

 

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny ze Statutem Szkoły. We wszystkich nieuwzględnionych 

przypadkach zastosowanie mają przepisy zawarte w rozdziale 10 Statutu Szkoły. 

 

 


