
Przedmiotowe zasady oceniania (klasa 6) 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to podstawowe zasady 
wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego przedmiotu. 
Jest on zgodny z podstawą programową oraz obowiązującymi 
w szkole wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). 
 
Przedmiotowy system oceniania 1 

Ogólne zasady oceniania uczniów 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu 
przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania, opracowanych zgodnie z nią. 

2. Nauczyciel: 
 informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz o postępach w tym zakresie; 
 udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu 

swojego rozwoju; 
 motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce; 
 dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 

w następujących przypadkach: 
 z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na 

uzupełnienie wiadomości uczeń ma 3 – 5 dni, w zależności 
od długości nieobecności); 

 przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub 
uzdrowiska; 

 wskutek wypadków losowych; 
 2 razy w semestrze bez podania przyczyny.         

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi 
lub jego rodzicom. 

7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
określa statut szkoły. 

 
Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności 
Ocenie podlegają: prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne, 
prace domowe, praca ucznia na lekcji, prace dodatkowe oraz 
szczególne osiągnięcia. 
 
1. Prace klasowe przeprowadza się w formie pisemnej, a ich 

celem jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia 
z zakresu danego działu. 
 Prace klasowe planuje się na zakończenie każdego działu. 
 Uczeń jest informowany o planowanej pracy klasowej z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 
 Przed każdą pracą klasową nauczyciel podaje jej zakres 

programowy. 
 Każdą pracę klasową poprzedza lekcja (lub dwie lekcje) 

powtórzeniowa, podczas której nauczyciel zwraca uwagę 
uczniów na najważniejsze zagadnienia z danego działu. 

 Punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na 
stopnie wg następującej skali: 
 

Ocena Procent 

5 90% - 100% 

4 70% - 89% 

3 51% -69% 

2 33% - 50% 

1 0% - 32% 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który uzyskał 100% 
i/lub rozwiązał zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) 

 
 Zadania z pracy klasowej są przez nauczyciela omawiane 

i poprawiane po oddaniu prac. 



 Każdą pracę klasową napisaną na ocenę 
niesatysfakcjonującą dla ucznia, można poprawić. Poprawa 
jest dobrowolna i odbywa się w ciągu dwóch tygodni od dnia 
podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko 
raz. 

 Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać 
w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 Prace klasowe są sprawdzane przez nauczyciela w ciągu 
dwóch tygodni. 
 

2. Kartkówki przeprowadza się w formie pisemnej, a ich celem 
jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z zakresu 
programowego 2, 3 ostatnich jednostek lekcyjnych. 
 Nauczyciel nie ma obowiązku uprzedzania uczniów 

o terminie i zakresie programowym kartkówki. 
 Kartkówka jest tak skonstruowana, by uczeń mógł wykonać 

wszystkie polecenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut. 
 Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie mogą być 

poprawiane 
 Umiejętności i wiadomości objęte kartkówką wchodzą 

w zakres pracy klasowej przeprowadzanej po zakończeniu 
działu. 
 

3. Odpowiedź ustna obejmuje zakres programowy aktualnie 
realizowanego działu.  
 

4. Praca domowa jest pisemną lub ustną formą ćwiczenia 
umiejętności i utrwalania wiadomości zdobytych przez ucznia 
podczas lekcji. 
 Pisemną pracę domową uczeń wykonuje w zeszycie, 

w zeszycie ćwiczeń lub w formie zleconej przez nauczyciela. 
 Brak pracy domowej oceniany jest zgodnie z umową 

nauczyciela z uczniami, przy uwzględnieniu zapisów WZO. 
 Przy wystawianiu oceny za pracę domową nauczyciel bierze 

pod uwagę samodzielność, poprawność i estetykę 
wykonania. 
 

5. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od 
ich charakteru. 
 

6. Szczególne osiągnięcia uczniów, w tym udział w konkursach 
przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są oceniane 
zgodnie z zasadami zapisanymi w WZO. 
 

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej oraz na koniec roku 
szkolnego 
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny 
klasyfikacyjnej. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, nauczyciel zobowiązany jest poinformować 
ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów 
o przewidywanej ocenie.  

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest w formie 
pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanym dla niego klasyfikacyjnym stopniu 
niedostatecznym.  

4. Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej nauczyciel 
bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów 
tematycznych, oceniany na odstawie wymienionych różnych 
form sprawdzania wiadomości i umiejętności.  

5. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria 
oceny co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy 
w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym. 

6. Szczegółowe kryteria wystawienia oceny klasyfikacyjnej określa 
WZO. 

Zasady badania wyników nauczania 
1. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów 

kształcenia. 
2. Badanie to odbywa się w dwóch etapach: 

 diagnozy wstępnej, 
 diagnozy na koniec roku szkolnego. 

3. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz nie mają 
wpływu na ocenę semestralną i roczną. 


