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 Przedmiotowy System Oceniania  

CYFROWE MASZYNY DRUKUJĄCE 
 

  

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) został opracowany na postawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i  sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i  sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr199 z 2004r. poz.2046).  

I. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu;  

 udzielanie pomocy uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju;  

 motywowanie ucznia do dalszej pracy;  

 dostarczenie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;  

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej  

II. Organizacja oceniania  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Do ustalenia ocen z przedmiotów stosuje się skalę: 

6- cel - celujący  

5- bdb - bardzo dobry  

4- db - dobry  

3- dst - dostateczny  

2- dp - dopuszczający  

1- ndst- niedostateczny  

Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne mogą być różnicowane dodatkowo 

poprzez stosowanie znaków "+" i "-".  

3. Ocenianie ma charakter wspierający rozwój ucznia.  

a. Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są:  

o sprawdziany pisemne (kartkówki)  

o prace klasowe ( klasówki) 

o odpowiedzi ustne  

o zadania domowe 

o projekty,   

o opracowania lub prezentacje  

o sprawdziany praktyczne  
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o egzaminy 

a. Ocenie podlegają: 

o przygotowanie do lekcji 

o wypowiedzi ustne i pisemne 

o aktywność w czasie lekcji 

o zeszyty 

o prace domowe 

o działania dodatkowe, ponadstandardowe 

o inne elementy - specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.  

   

III. Procedura oceniania wiadomości z przedmiotów zawodowych 

1. Wymagania ramowe na poszczególne stopnie szkolne są następujące: 

WYMAGANIA KONIECZNE NA STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OBEJMUJĄ 

ELEMENTY TREŚCI NAUCZANIA: 

 niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

 potrzebne w życiu. 

Uczeń zna pojęcia, terminy, fakty, zasady, reguły, treści naukowe, zasady działania. 

Posiada elementarny poziom rozumienia tych wiadomości, nie powinien ich mylić 

między sobą. Uczeń potrafi nazywać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, 

wyliczyć, wskazać. 

Jeżeli uczeń nie spełnia powyższych wymagań, wskazuje to na braki w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programach, a także na opanowanie w 

znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.  

WYMAGANIA PODSTAWOWE NA STOPIEŃ DOSTATECZNY OBEJMUJĄ 

ELEMENTY TREŚCI: 

 najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

 łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

 niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

 często powtarzające się w programie nauczania, 

 dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

 określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych, 

 głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. 

Uczeń potrafi przedstawić wiadomości winnej formie niż je zapamiętał, potrafi 

wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić 

podstawą prostego wnioskowania. Uczeń potrafi wyjaśnić, streścić, rozróżnić, 

zilustrować. 
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Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.  

WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE NA STOPIEŃ DOBRY OBEJMUJĄ 

ELEMENTY TREŚCI: 

 istotne w strukturze przedmiotu, 

 bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań 

podstawowych, 

 przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych 

przedmiotów szkolnych, 

 o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

 wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według 

wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika. 

Uczeń opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według 

podanych mu wzorów, umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do 

ćwiczeń szkolnych. Uczeń potrafi rozwiązać, zastosować, porównać, sklasyfikować, 

określić, obliczyć, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć, wybrać 

sposób, zaprojektować, wykreślić. 

WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE NA STOPIEŃ BARDZO DOBRY OBEJMUJĄ 

PEŁNY ZAKRES TREŚCI OKREŚLONYCH PROGRAMEM NAUCZANIA. SĄ 

TO WIĘC TREŚCI: 

 złożone, trudne, pełne, 

 wymagające korzystania z różnych źródeł, 

 umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

 pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

Uczeń opanował umiejętności formułowania problemów, dokonywać analizy i syntezy 

nowych zjawisk, potrafi formułować plan działania, tworzyć oryginalne rozwiązania. 

Uczeń potrafi udowodnić, przewidzieć, ocenić, wykryć, zanalizować, zaproponować, 

zaplanować. 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE NA STOPIEŃ CELUJĄCY OBEJMUJĄ 

TREŚCI: 

 znacznie wykraczające poza program nauczania, 

 stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

 wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

 zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

Uczeń opanował umiejętności stosowania rozwiązań nietypowych, samodzielnie 

rozwija własne uzdolnienia wynikające z indywidualnych zainteresowań, potrafi w 

pełni wykorzystać informacje dodatkowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, klasyfikując się do finałów na 

szczeblu wojewódzkim bądź krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 


