
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Przedmiotowy System Oceniana z Matematyki i Informatyki 

 

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- 1-2 )   
5. Praca na lekcji (waga- 1-2)   
6. Prace domowe (waga- 1-2)   
7. Prace dodatkowe (dot. Informatyki waga- 1 -6)   
8. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach (waga- 1 - 6 )   
9. Matury próbne (waga – max. 4)   

 

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

0% - 39% - niedostateczny   
40 % - 49% - dopuszczający   
50% - 69% - dostateczny    
70% - 88% - dobry   
 89%- 99% - bardzo dobry   
100% – celujący    
 

IV. Ocena 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   

Uczeń jest zobowiązany napisać wszystkie prace klasowe. Jeżeli z usprawiedliwionych przyczyn nie 
może  w  ustalonym  terminie  napisać  danej  pracy  klasowej,  to  zobowiązany jest do podania 
nauczycielowi  przyczyny  i  w ciągu trzech dni od powrotu do szkoły zgłoszenia  się  do  nauczyciela  
w  celu  ustalenia  nowego  terminu  (nie powinien jednak pisać pracy w czasie swoich zajęć 
lekcyjnych). Nauczyciel ma prawo nie uznać przyczyny za uzasadnioną. Uczeń, który z pracy klasowej 
otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo do poprawy tej pracy w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem. Nauczyciel decyduje o tym jakie oceny i ile razy uczeń może poprawiać. W  przypadku  
braku  oceny  z  pracy  klasowej    z  powodu  nieobecności  ucznia  i  uchylania  się  od  napisania tej 
pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo do wystawienia oceny niedostatecznej z tej 
pracy klasowej. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy podczas prac pisemnych uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym 1 raz w semestrze. Musi ten 
fakt zgłosić przed lekcją.   
   

VII. 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.    
  
 


