
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOR 
KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM I UCZNIEM 
1. Ocenianie uczniów na lekcjach dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy,  wysiłku włożonego w przygotowanie pracy 

i aktywności na lekcjach. 

2. Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez cały okres nauki. 

3. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz  aktywnie wykonywać zaplanowane zadania.    

4.  Nieprzygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.  

5. Wszystkie zaległości spowodowane nieprzygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia w szkole , ma on obowiązek 

uzupełnić na następną lekcję chyba, że nauczyciel ustanowi inny termin. 

6. Ocenie podlegają wykonane przez uczniów: 

-  prace sprawdzające wiedzę, 

- prace pisemne i plastyczne, 

- projekty semestralne, 

- aktywność na zajęciach, 

- zaangażowanie uczniów w aktywność regionalną, karty indywidualnej aktywności, 

- zeszyt przedmiotowy, 

- na ocenę ma wpływ terminowość realizowanych zadań. 

7.  Brak wykonania zadań w wyznaczonym terminie może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

8. Uczeń ma możliwość poprawy po jednej ocenie pozytywne z każdej grupy ocen. Oceny niedostateczne są 

obowiązkowo poprawiane.   Poprawić ocenę należy do dwóch tygodni od podania oceny. 

9. Prace   będą oceniane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich napisania. 

 W szczególnych przypadkach termin może ulec zmianie. 

10. Po dłuższej nieobecności w szkole ( powyżej 2 tygodni) uczeń uzgadnia z nauczycielem termin  zaliczania materiału. 

11. Aktywność  na lekcji jest nagradzana ocenami lub „ plusami ”. Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na 

lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynną pracę w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań 

12. Punkty z prac pisemnych  przeliczane będą  według następującej skali : 

 

100% - 98% celujący 

97% - 90%  bardzo dobry 

89% - 70 % dobry 

69% - 50 % dostateczny 

49%-30% dopuszczający 

29% - 0 niedostateczny 

 

Prace pisemne będą do wglądu u nauczyciela  podczas konsultacji  z rodzicami i zebrań  z rodzicami. 

 

13. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności odbywać się będzie w następujących obszarach aktywności ucznia i na podstawie 

uzyskanych ocen w ciągu całego semestru (roku ). Formułowanie oceny na zakończenie semestru, roku szk. opiera 

się na WARTOŚCI będącej sumą ze średnich z poszczególnych grup przemnożonych przez wagę  

 

Waga ocen przy wystawianiu oceny rocznej ( śródrocznej). 
 

Grupa  I,  Waga  0,5    (50  %) Duże zadania, projekty przewidziane  w danym roku szkolnym,  

punktowane miejsca  w konkursach szkolnych, miejskich i rejonowych  
OCENY CZERWONE 

Grupa  II, Waga  0,3     (30 %)  Wypowiedzi ustne, zadania sprawdzające, karta aktywności regionalnej,      

OCENY ZIELONE 

Grupa  III, Waga   0,2   (20 %) Aktywność na lekcjach, praca w grupach, prace plastyczne 

  OCENY NIEBIESKIE 

 

 

Ocenę śródroczną lub roczną uczeń otrzymuje po osiągnięciu WARTOŚCI w 

następujących przedziałach:  
 

Uzyskana WARTOŚC OCENA 

5,2 -  6 celujący 

 4,7 - 5,19 bardzo dobry 

3,7  - 4,69 dobry 

2,7 – 3,69 dostateczny 

1,65 – 2,69 dopuszczający 



do 1,64 niedostateczny 
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