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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) 

2. Sprawdziany (waga- 3) 

3. Kartkówki  (waga- 2) 

4. Odpowiedzi ustne (waga- 2) 

5. Praca na lekcji (waga- 1) 

6. Prace domowe (waga- 1) 

7. Prace dodatkowe (waga- 2 ) 

8. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (waga- 1-4) 

9. Matury próbne (waga- 2) 



10. Prezentacja, referat (waga 1-2 w zależności od zakresu materiału) 

11. Esej, rozprawka maturalna (waga- 1) 

12. Praca z tekstem źródłowym (waga- 1) 

13. Prasówka (waga- 2) 

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

przedziałów  procentowych: 

0% - 30% - niedostateczny 

31% - 50% - dopuszczający 

51% - 74% - dostateczny  

75% - 90% - dobry 

91 %- 99% - bardzo dobry 

100% – celujący  

IV.  Ocena przewidywa 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 końcowo roczna 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  
 

 Na każdej lekcji historii i wosu uczeń powinien posiadać: podręcznik, zeszyt przedmiotowy i 

inne pomoce naukowe (wcześniej podane przez nauczyciela). 

 Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze. Nie dotyczy to 



zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek, prezentacji projektów i 

prasówek (na wosie). Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, niezapowiedzianą kartkówkę, 

brak zadania domowego, brak zeszytu,  brak podręcznika. 

 Odpowiedzi i kartkówki dotyczą materiału z ostatnich trzech lekcji. 

 Prace domowe kontrolowane są na bieżąco. Mogą być pisemne, ustne lub polegać na 

przygotowaniu odpowiednich materiałów. 

 Uczniowi przysługuje zwolnienie z odpowiedzi ustnej i kartkówki z tytułu loterii „Szczęśliwy 

numerek”. 

 Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac 

pisemnych, odpisywanie lub porozumiewanie się z inną osobą w czasie pracy pisemnej, 

oddawanie do oceny prac nienapisanych samodzielnie, plagiatów z Internetu równa się 

ocenie niedostatecznej bez możliwości poprawy. 

 Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe, zapowiadane uczniom i wpisywane do 

dziennika elektronicznego z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace klasowe i sprawdziany 

przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu lub po 

zrealizowaniu tematycznej części z danego materiału. Praca klasowa poprzedzona jest lekcją 

powtórzeniową.  

 Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian, ma obowiązek go napisać w ciągu 

tygodnia od powrotu do szkoły. 

 W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje on 

przesunięty na termin nowo uzgodniony z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień 

wyprzedzenia. 

 Termin podania wyników prac pisemnych nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu 

jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w 

szkole, ewentualnie przesunięty na termin uzgodniony z klasą). 

 Prace pisemne po ocenieniu nauczyciel udostępnia do wglądu, omawia błędy, a następnie 

przechowuje je do końca roku szkolnego i udostępnia w razie potrzeby rodzicom lub 

opiekunom prawnym ucznia. 

 Za wyróżniające osiągnięcia nauczyciel może podwyższyć ocenę śródroczną i końcoworoczną. 

 
 
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. 


