
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
Przedmiotowy system oceniania – średnia ważona 

 
1. Uczeń ma prawo wykorzystać raz w semestrze nieprzygotowanie, (w dzienniku oznaczane 

skrótem np), ale nie dotyczy ono sprawdzianów, egzaminów próbnych praktycznych i 
teoretycznych, zapowiedzianych kartkówek. Uczeń zobowiązany jest przekazać informację o 
chęci skorzystania z przywileju przed rozpoczęciem lekcji. 

 
Respektuje się na lekcjach przywilej numeru niepytanego, nie zwalnia on jednak z prac 
pisemnych. 

 

2. Uczeń ma prawo wykorzystać raz w semestrze brak zadania domowego (w dzienniku 
oznaczane skrótem bz). Uczeń zobowiązany jest przekazać informację o chęci skorzystania z 
przywileju przed rozpoczęciem lekcji. 

 
3.  W ocenianiu stosujemy średnią ważoną. Oceny cząstkowe mają przypisane następujące wagi 

i kolory: 
 

Ocenie podlega: Waga Kolor 

Sprawdzian 4/5 Czerwony 

Egzamin próbny 4/5 Czerwony 

Kartkówka 3 Zielony 

Odpowiedź 3 Czarny 

Zadanie domowe 1/2 Czarny 
Ćwiczenie 1/2 Czarny 
Aktywność 1 Czarny 
Referat 1/2 Czarny 

 

4. W sytuacji, gdy uczeń był nieobecny na lekcji, w czasie której klasa pisała sprawdzian, egzamin 
próbny, kartkówkę, w dzienniku lekcyjnym stosujemy zapis nb. 

 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi to, co na ocenę bdb, a także umiejętnie 
posługuje się wiedzą spoza programu szkolnego. Ocena celująca często jest wynikiem 
indywidualnych zdolności i umiejętności ucznia i jest ustalana przez nauczyciela w odrębnym 
trybie. 

 

6.  W sytuacji, gdy praca pisemna oceniana jest systemem punktowym, stosuje się następującą 
skalę: 

 
 0 – 30% = ndst 
 31 – 49% = dop 
 50 – 75% = dst 
 76 – 89% = db 
 90 – 100% = bdb 
 

7. Oceniając próbny egzamin teoretyczny stosuje się następującą skalę: 
 

0 – 49% = ndst 
50 – 69% = dop 
70 – 79% = dst 
80 – 89% = db 
90 – 100% = bdb 

 
8. Oceniając próbny egzamin praktyczny stosuje się następującą skalę: 

 
0 – 64% = ndst 
65 – 74% = dop 
75 – 84% = dst 
85 – 94% = db 
95 – 100% = bdb 


