
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA -  WOS  
 

W każdym semestrze uczeń otrzymuje oceny za następujące formy pracy: 
 

1. Sprawdziany – minimum jeden w semestrze, z większych partii materiału, poprzedzony lekcją 
powtórzeniową, zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej.  

2. Uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległe sprawdziany i prace w terminie ustalonym przez nauczyciela. Uchylanie 
się od tego obowiązku jest równoznaczne z  uzyskaniem  oceny niedostatecznej z danej pracy bądź 
sprawdzianu. 

3. Uczeń ma prawo poprawić jedynie oceny uzyskane ze sprawdzianów. Oceny poprawione będą liczone do 
średniej i wpisane obok poprzedniej, która w tym momencie nie będzie miała wpływu na średnią ważoną. 

4. Oceny uzyskane za poszczególne formy pracy ucznia będą miały określoną wagę: 
   4 – sprawdziany, w przypadku zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej także odpowiedzi ustne; 
   2 - odpowiedzi ustne, kartkówki, aktywność; 
   1 - prace domowe, praca na lekcji. 
Nauczyciel, biorąc pod uwagę obszerność pracy, poziom jej trudności, czasochłonność, obszerność 
wypowiedzi lub odpowiedzi, będzie przypisywał jej ustaloną wagę. Dotyczy to zadań, którym wyżej 
przyporządkowano wagi 1, 2 oraz projektów. 

5. Kartkówki – z 2 ostatnich lekcji, są formą sprawdzenia przygotowania do lekcji, nie wymagają zapowiedzenia. 
6. Odpowiedź ustna z 2 ostatnich lekcji. 
7. Praca domowa – może mieć formę referatu. 
8. Praca na lekcji – oceniana plusami, pięć plusów = ocena „celująca”. 
9. Dodatkowe prace (referaty, zagadki, notki biograficzne itp.) zaproponowane przez ucznia. 
10. Kontroli podlega także zeszyt (porządek zapisu, estetyka, systematyczność). 
11. Uczeń  może poprawiać oceny z prac klasowych i sprawdzianów, w terminie do 2 tygodni i formie 

uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. Uczeń traci prawo do 
poprawy oceny, gdy w trakcie pisania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się 
na poprawę  w wyznaczonym terminie. 

 
Sprawdziany pisemne będą oceniane w zależności od ilości zdobytych punktów: 
           ocena:  
     0% - 30% ocena niedostateczna (1)  
     31% - 40% ocena dopuszczająca (2)  
     41% - 50% ocena dopuszczająca plus (2+)  
     51% - 69% ocena dostateczna (3)  
     70% - 74% ocena dostateczna plus (3+)  

75% - 84% ocena dobra (4)  
85% - 87% ocena dobry plus (4+)  
88% - 92% ocena bardzo dobra (5)  
93% - 94% ocena bardzo dobry plus (5+) 
 95% i więcej ocena celująca (6) 

 
 

12. Do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej (okresowej) ma prawo uczeń, który:   
         a)   uzyskał przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny, o którą się ubiega (w tym obowiązkowo ze        

         sprawdzianów) 
        b)   ma proporcjonalnie niższą liczbę ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie spowodowaną 

        długotrwałą chorobą (nieobecności  usprawiedliwione) 
 

! Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie napisał zaległej pracy kontrolnej  
w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu. 

 
13. O przyroście wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel informuje rodziców/ opiekunów prawnych na 

podstawie testu diagnozującego  obszary, które okazały się dla ucznia trudne ( opanowane poniżej 50 %)  
w poprzednim badaniu. 


