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I. Podstawy prawne 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z dnia 11 

maja 2007 r. z późniejszymi zmianami.  

2. Statut I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wewnątrzszkolny System 

Oceniania 

II. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia podlegające ocenie wraz z 

przyporządkowanymi wagami: 

1. Prace klasowe (waga 4 prace klasowe obejmujące obszerne treści materiału, sprawdziany z wiedzy 

nt. epoki). 

2. Sprawdziany (waga 3 prace i odpowiedzi typu maturalnego, sprawdziany dotyczące ważnych 

treści). 

3. Kartkówki (waga 2). 

4. Odpowiedzi ustne (waga2). 

5. Praca na lekcji (waga 1). 

6. Prace domowe (waga- 1/2/3 w zależności od stopnia trudności i nakładu pracy). 

7. Prace dodatkowe (waga- 1/2/3 w zależności od stopnia trudności i nakładu pracy). 

8. Osiągnięcia w konkursach (waga 3/4 w zależności od stopnia trudności i nakładu pracy). 

9. Matury próbne (waga- 3/4). 

10. Karty pracy (waga 2). 

11. Wszelkie inne działania ucznia, np. udział w konkursach, olimpiadach, prezentacje, projekty itp. – 

o wadze oceny za każdym razem informuje nauczyciel.  

 



III. Oceny z prac pisemnych (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, matury próbne) ustalane będą 

przedziałów  procentowych: 

0% - 29% - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 69% - dostateczny  

70% - 79% - dobry 

 80%- 94% - bardzo dobry 

95% - 100% – celujący  

IV.  Ocena przewidywana śródroczna i śródroczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej ocen 

cząstkowych w zależności od tego do którego przedziału należy ta średnia: 

Celująca:                średnia ≥ 5,55  
bardzo dobra+:   5,35 ≤ średnia < 5,55  
bardzo dobra:  4,60 ≤ średnia < 5,35 
dobra+:   4,45 ≤ średnia < 4,60 
dobra:    3,65 ≤ średnia < 4,45 
dostateczna+:   3,45 ≤ średnia < 3,65 
dostateczna:   2,70 ≤ średnia < 3,45 
dopuszczająca:   2,00 ≤ średnia < 2,70 
 
V. Ocena przewidywana końcowa i końcoworoczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej 

ocen cząstkowych w zależności od tego do którego przedziału należy ta średnia:  

Celująca:                średnia ≥ 5,55   
bardzo dobra:   4,60 ≤ średnia < 5,35 
dobra:   3,65 ≤ średnia < 4,60 
dostateczna:   2,70 ≤ średnia < 3,65 
dopuszczająca:   2,00 ≤ średnia < 2,70 
 
VI. Zasady ogólne (w punktach omówione zasady oceniania np. pracy na lekcji +/- ; nieprzygotowania 
do lekcji; usprawiedliwiania nieobecności na pracach klasowych; poprawy ocen niedostatecznych z 
prac klasowych; oceniania zadań domowych, projektów itd.) 
 
VI. Postanowienia końcowe  

Przedmiotowy system oceniania jest integralną częścią Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Wszystkie sprawy nie ujęte w przedmiotowym systemie oceniania rozstrzygane będą zgodnie z WSO i 

Statutem Szkoły. 

 

 

 


