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Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:
1.

W liceum ocenianie odbywa się według kryteriów wewnątrzszkolnego systemu

oceniania, zatwierdzonego przez radę pedagogiczną
2.

Wewnątrzszkolny system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562)

Obszary podlegające ocenie:
1.

Prace klasowe (test)

2.

Sprawdziany 10 – 15 minutowe sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich tematów.

3.

Aktywność ucznia na lekcji.

4.

Odpowiedzi ustne z mapy.

5.

Mapki utworzone przez ucznia.

Szczegółowe zasady oceniania:
1.

Prace klasowe (testy)

a)

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika

b)

możliwość poprawy pracy klasowej w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z

wyjątkiem oceny uzyskanej w wyniku braku uczciwości
c)

podczas pracy klasowej nie można korzystać z atlasu.

d)

korzystanie z atlasu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej bez możliwości

poprawy.
e)

jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie mógł pisać pracy klasowej z całą klasą to

powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty pracy klasowej poza daną lekcją.
W sytuacji, gdy uczeń nie poprawi pracy klasowej w w/w terminie otrzymuje ocenę
niedostateczną.
f)

prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2-tygodniowym, omówione i dane

uczniom do wglądu na lekcji, w przypadku nieobecności nauczyciela termin zwrotu prac
przedłuża się o ilość dni nieobecności nauczyciela.
g)

uczeń ma obowiązek oddać, do oceny, wypełnioną mapkę, po skończonej lekcji.

2.

Sprawdziany sprawdzające wiadomości z trzech ostatnich tematów

a)

zapowiadane z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika

b)

brak możliwości poprawy

c)

uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania ponieważ był wcześniej poinformowany o

terminie sprawdzianu
d)

uczeń ma obowiązek pisać krótki sprawdzian, który nie został zapowiedziany

a sprawdzający wiedzę z trzech ostatnich lekcji. Czas trwania sprawdzianu nie może
przekraczać 15 minut. W jednym okresie może być przeprowadzony jeden taki sprawdzian
e)

sprawdzian powinien być poprawiony i oceniony w ciągu tygodnia i dany uczniowi

do wglądu.
3.

Aktywność ucznia na lekcji
Za aktywny udział w czasie zajęć uczeń może otrzymać oceną bardzo dobrą.

4.

Odpowiedzi ustne z mapy
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za wskazanie 10 obiektów geograficznych.

5. Mapki utworzone przez ucznia
Uczeń ma obowiązek oddać do oceny sporządzoną na lekcji mapkę.

Ocenianie treści i umiejętności nauczania:
1.

Bieżące oceniania osiągnięć poznawczych i praktycznych uczniów oraz ocenianie

śródroczne
i końcoworoczne, odbywa się wg sześciostopniowej skali.
2.

Procentowy zakres treści i umiejętności nauczania:

a)

niedostateczny

poniżej 40%

b)

dopuszczający

od 40 – poniżej 56%

c)

dostateczny

od 56 – poniżej 75%

d)

dobry

od 75 – poniżej 90%

e)

bardzo dobry

od 90 – poniżej 97%

f)

celujący

od 97 – do 100%

3.

Ocenę klasyfikacyjną ustala się w sposób następujący:

a)

odpowiedzi ustne, sprawdziany – x1

b)

prace klasowe – x2

c)

ocena ustalana jest następująco:

Ocena
Średnia ocen od Średnia ocen do
Celujący
5,50
6,00
Bardzo dobry
4,50
5,49
Dobry
3,50
4,49
Dostateczny
2,50
3,49
Dopuszczający
1,50
2,49
Niedostateczn
0,00
1,49
y

Formy kontaktu z rodzicami
1.

bezpośredni kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)

a)

rozmowy indywidualne

b)

zebrania klasowe – wywiadówki

2.

pośredni kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi)

a)

rozmowa telefoniczna

b)

korespondencja listowa

3.

do wglądu (u nauczyciela) prace klasowe i sprawdziany

4.

kontakt poprzez wychowawcę klasy

Każda ocena wystawiana uczniowi jest jawna. Sprawdzone prace klasowe, sprawdziany są
przekazywane uczniowi na lekcji, omawiane a następnie zebrane i przechowywane przez
nauczyciela.

Uwagi ogólne:
1.

Nieprzygotowanie do zajęć - Uczeń ma prawo do jednego

nieprzygotowania.
Zgłoszenie

nieprzygotowania

Nieprzygotowanie nie obejmuje

nie

zwalnia

uczniów

od

aktywności

na

lekcji.

zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów) - z

zawieszeniem tego prawa przed klasyfikacją w styczniu i w czerwcu. Uczeń zgłasza
nieprzygotowanie zaraz po rozpoczęciu lekcji.

2.

Poprawa pisemnych form sprawdzania wiedzy

Uczeń ma prawo do poprawy każdej pracy klasowej, z której uzyskał ocenę niedostateczną w
formie i terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia, w którym praca
klasowa została oddana uczniom. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny
termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela). Poprawa jest dobrowolna i odbywa się tylko
raz. Ocena niedostateczna uzyskana z pracy klasowej w wyniku braku uczciwości nie może być
poprawiona. Uczeń ma obowiązek oddać do oceny sporządzone przez siebie mapki, w ilości
przewidzianej w planie wynikowym nauczyciela.

