
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 

DLA UCZNIÓW:  technikum , gimnazjum i zasadniczej szkoły 

zawodowej 

  

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. 

wraz z późniejszymi zmianami oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w 

Zespole Szkół nr 1 w Pruszkowie. 

  

Narzędzia pomiaru osiągnięć: 

Wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 

1.   Prac klasowych kończących każdy dział nauczania: 

      a) sprawdzanie opanowania wiedzy teoretycznej; 

      b) sprawdzanie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach typowych; 

      c) sprawdzanie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach problemowych; 

      d) rozwiązywania zadań testowych. 

2.  Krótkich sprawdzianów:                                           

a)      kartkówek obejmujących swym zakresem trzy ostatnie lekcje; 

b)      kartkówek sprawdzających prace domową. 

3.   Wypowiedzi ustnych: 

       a) odpowiedzi; 

       b) zabieranie głosu na lekcji. 

4.   Prac domowych: 

       a) zadań domowych obserwacyjnych; 

       b) zadań domowych obliczeniowych; 

       c) zadań domowych polegających na napisaniu krótkiej informacji na zadany temat. 

 5.  Aktywności na lekcji: 

        a) wypowiedzi w czasie lekcji; 

        b) wyciąganie wniosków z przeprowadzanych doświadczeń; 

        c) rozwiązywania zadań; 

        d) pracy w grupie. 



  6.  Prac doświadczalnych: 

         a) wykonywania doświadczeń na lekcji pod kierunkiem nauczyciela; 

         b) wykonywania doświadczeń domowych i przedstawiania na lekcji sprawozdań z tych 

             doświadczeń.                                      

   7.  Udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

8.  Prowadzeniu zeszytu przedmiotowego: 

a)      kompletność zeszytu; 

b)      przejrzystość; 

c)      systematyczność zapisów; 

d)      walory estetyczne zeszytu. 

9.   Systematycznym  i poprawnym prowadzeniu zeszytu ćwiczeń. 

10. Przygotowaniu innych prac np. referatów, projektów itp. 

Ocena osiągnięć ucznia: technikum, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej: 

Oceny z prac klasowych wystawia się według następujących zasad: 

·           poniżej 35 % wykonania - ocena niedostateczna, 

·           35 % - 55 %  wykonania - ocena dopuszczająca, 

·           56 % - 75 %  wykonania - ocena dostateczna, 

·           76 % - 90 %  wykonania - ocena dobra, 

·           powyżej 90 % wykonania - ocena bardzo dobra. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 

i rozwiązuje zadania wykraczające poza treści programowe. 


